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Päätös, jota valitukset koskevat 

Vaasan hallinto-oikeus 21.9.2018 nro 18/0222/2 

 

1. Aluehallintoviraston päätös 

  

Itä-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 31.3.2017 numero 

14/2017/1, siltä osin kuin nyt on kysymys, myöntänyt Finnpulp Oy:lle 

toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan, joka koskee hakemuksen 
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mukaista ja laajuista biotuotetehtaan toimintaa Sorsasalossa Kuopion 

kaupungissa. Biotuotetehtaan toiminta käsittää selluloosatehtaan, kuoren 

kaasutuslaitoksen, biohiililaitoksen, biokaasulaitoksen, tehtaan energian-

tuotannon sekä erillisen jätevedenpuhdistamon. 

 

Aluehallintovirasto on myöntänyt Finnpulp Oy:lle toistaiseksi voimassa 

olevan vesilain mukaisen luvan veden ottamiseen Kallaveden Virtasal-

mesta teollisuuslaitosten käyttövedeksi, vedenottorakenteiden ja tehtaan 

jätevesien viemäriputken rakentamiseen vesistöön, vesialueen täyttöön 

sekä vedenotto- ja viemäriputken rakentamista varten tarpeellisten ruop-

pausten tekemiseen. 

 

( -- ) 

 

Päätöksessä on määrätty kalatalousmaksu kalatalousvahinkojen ehkäise-

miseksi sekä määrätty korvauksista. Hakemuksen ja lupamääräysten mu-

kaisesta toiminnasta ei ennalta arvioiden johdu muuta korvattavaa vesis-

tön pilaantumisesta aiheutuvaa vahinkoa. 

 

( -- ) 

 

Toiminnassa on noudatettava päätöksessä annettuja lupamääräyksiä, 

jotka nyt kysymyksessä olevilta osin kuuluvat seuraavasti:  

 

Lupamääräykset 

 

Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi 

 

Päästöt vesiin  

 

1. Prosesseissa muodostuvat jätevedet ja kemikaalien purkupaikkojen 

sekä muiden likaantuneiden piha-alueiden valumavedet on kerättävä ja 

johdettava biotuotetehtaan jätevedenpuhdistamolle. Jätevedenpuhdista-

molle saadaan johtaa lisäksi Savon Sellu Oy:n ja Ekokem Oy:n tuotanto-

laitosten jätevedet, jotka tarpeen mukaan on esikäsiteltävä. Jäteveden-

puhdistamolla käsitellyt jätevedet johdetaan Kallaveden Kelloselän sy-

vänteeseen. 

 

Jäähdytysvedet johdetaan Sorsasalon ja Potkusaaren väliselle vesialu-

eelle Kelloselän pohjoisosaan. 

 

( -- ) 
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2. Luvan saajan on käsiteltävä biotuotetehtaan jätevedet siten, että jäte-

vesien mukana vesistöön joutuvat päästöt ovat enintään seuraavat: 

__________________________________________________________ 

Päästö    Kuukausikeskiarvo  Vuosikeskiarvo 

__________________________________________________________ 

CODCr   30 t O2/d   24 t O2/d 

AOX   450 kg/d   400 kg/d 

Fosfori   25 kg/d   20 kg/d 

Typpi     420 kg/d 

Kiintoaine   1 200 kg/d   1 000 kg/d 

Sulfaatti     55 t/d 

__________________________________________________________ 

 

Mikäli jätevedenpuhdistamolle johdetaan myös Savon Sellun ja Ekokem 

Oy:n tuotantolaitosten jätevedet, luvan saajan on käsiteltävä jätevedet 

siten, että jätevesien mukana vesistöön joutuvat päästöt ovat enintään 

seuraavat: 

__________________________________________________________

Päästö   Kuukausikeskiarvo  Vuosikeskiarvo 

__________________________________________________________ 

CODCr   36 t O2/d   30 t O2/d 

AOX   450 kg/d   400 kg/d 

Fosfori   30 kg/d   25 kg/d 

Typpi     1 500 kg/d 

Kiintoaine   1 600 kg/d   1 300 kg/d 

Sulfaatti     60 t/d 

__________________________________________________________ 

 

Päästöt lasketaan kalenterikuukauden ja vuoden keskiarvoina kalenteri-

päivää kohti. Raja-arvot saavutetaan, kun päästöt kalenterikuukauden 

keskiarvoina tai kalenterivuoden keskiarvoina alittavat raja-arvon. 

Ohijuoksutusten, ylivuotojen ja häiriötilanteiden päästö luetaan mukaan 

päästöihin.  

 

Vesistöön johdettava vesi ei saa sisältää valtioneuvoston vesiympäris-

tölle vaarallisista ja haitallisista aineista antaman asetuksen (1022/2006 

ja muutokset 868/2010 ja 1308/2015) liitteen 1 kohdassa A tarkoitettuja 

aineita eikä liitteen 1 kohdissa C2 ja D tarkoitettuja vesiympäristölle 

vaarallisia tai haitallisia aineita pitoisuuksina, jotka voivat johtaa ympä-

ristölaatunormin ylittymiseen pintavedessä tai kaloissa. Jätevesien elo-

hopeapitoisuus saa olla enintään 5 μg/l ja kadmiumpitoisuus enintään   

10 μg/l liukoisessa muodossa kuukausikeskiarvoina laskettuina.  

 

3. Luvan saajan on käytettävä tehtaan prosessilaitteita ja jätevedenpuh-

distamoa asianmukaisesti ja huolellisesti siten, että päästöt ovat mahdol-

lisimman pienet ja puhdistusteho pysyy mahdollisimman korkeana.  
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4. Luvan saajan on huolehdittava siitä, että jätevedenpuhdistamolle ei 

joudu myrkyllisiä aineita, öljyjä tai muitakaan aineita siten, että ne hait-

taavat laitteiden toimintaa. Lisäksi on huolehdittava siitä, että viemäri-

verkoista tai tehdasalueelta ei pääse öljypitoisia tai myrkyllisiä jätevesiä 

vesistöön. 

 

( -- ) 

 

Selvitykset  

 

49. Lopulliset biotuotetehtaan rakennussuunnitelmat, rakennepiirustuk-

set ja laitosalueen käyttösuunnitelma päästöjen muodostumisen kannalta 

olennaisten toimintojen, koneiden ja laitteiden sijoittamisesta, melusuo-

jauksista, hajukaasujen muodostumiskohdista sekä niiden keräilystä ja 

käsittelystä on toimitettava tiedoksi Pohjois-Savon ELY-keskukselle ja 

Kuopion kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle hyvissä ajoin en-

nen rakennustöihin ryhtymistä. 

 

Luvan saajan on toimitettava jätevedenpuhdistamon prosesseja koskevat 

suunnitelmat teknisine ratkaisuineen ja mitoitustietoineen mukaan lukien 

lietteenkäsittely puoli vuotta ennen rakentamisen aloittamista tiedoksi 

Pohjois-Savon ELY-keskukselle ja Kuopion kaupungin ympäristönsuo-

jeluviranomaiselle. 

 

Luvan saajan on laadittava laitosaluetta koskeva asemapiirros, josta il-

menevät jätevesi- ja sadevesiviemäreiden, öljyn- ja hiekanerotuskaivo-

jen, kemikaalisäiliöiden, jätevarastojen, kosteikkoimeytyksen, keräily- ja 

varoaltaiden ym. käsittelyjärjestelmien sijainnit ja toimitettava se puoli 

vuotta ennen rakentamisen aloittamista Pohjois-Savon ELY-keskukselle. 

 

50. Luvan saajan on tehtävä selvitys toiminnassa käytettävistä ympäris-

tölle tai terveydelle vaarallisista ja haitallisista kemikaaleista, prosessissa 

muodostuvista yhdisteistä ja jäteveden mukana puhdistamoille johdetta-

vista yhdisteistä, joilla esimerkiksi myrkyllisyytensä tai pysyvyytensä 

vuoksi saattaa olla vaikutusta jäteveden laatuun, puhdistamon toimintaan 

tai vesistöön. Selvityksessä tulee erityisesti ottaa huomioon aineet, jotka 

ovat valtioneuvoston asetuksen 1022/2006 ja sen muutoksen 868/2010 ja 

1308/2015 mukaan vesiympäristölle vaarallisia ja haitallisia sekä Euroo-

pan parlamentin ja neuvoston asetuksissa 39/2013 ja 166/2006 sanotut 

aineet. Selvitys on toimitettava Pohjois-Savon ELY-keskukselle sekä 

Kuopion kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle 12 kuukauden ku-

luessa tuotantolaitoksen toiminnan aloittamisesta.  

 

51. Luvan saajan on tehtävä selvitys natrium- ja sulfaattipäästöjen vaiku-

tuksista vesistössä. Erityisesti on selvitettävä natrium- ja sulfaattipitoi-
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suuden alueellista vaihtelua ja pitoisuuden jakautumista syvyyssuun-

nassa sekä päästön merkitystä veden kerrostumiseen ja happitalouteen. 

Lisäksi on selvitettävä jäähdytysvesien lämpöpäästön yhteisvaikutus jä-

tevesipäästöjen natriumin, sulfaatin, ravinteiden ja happea kuluttavien 

aineiden kanssa vesistön happitalouteen ja rehevöitymiseen. Suunni-

telma selvityksen tekemiseksi on toimitettava Pohjois-Savon ELY-kes-

kukselle kuusi kuukautta ennen toiminnan aloittamista. Selvitys on toi-

mitettava ELY-keskukselle viiden vuoden kuluessa tehtaan toiminnan 

aloittamisesta. 

 

( -- ) 

 

Tarkkailu- ja raportointimääräykset 

 

54. Luvan saajan on tarkkailtava toimintaa (käyttötarkkailu) ja sen pääs-

töjä (päästötarkkailu) sekä näiden vaikutuksia ympäristössä (vaikutus-

tarkkailu) hakemuksessa ja sen täydennyksessä esitettyjen periaatteiden 

mukaisesti.  

 

Luvan saajan on kuusi kuukautta ennen toiminnan aloittamista toimitet-

tava Pohjois-Savon ELY-keskuksen hyväksyttäväksi yksityiskohtainen 

käyttö- ja päästötarkkailusuunnitelma. ELY-keskuksella on oikeus tehdä 

suunnitelmaan tarpeelliset muutokset siten, ettei tarkkailun kattavuus 

heikenny. 

 

55. Esitys vaarallisten ja haitallisten aineiden tarkkailusta on toimitettava 

Pohjois-Savon ELY-keskukselle viimeistään kolme kuukautta määräyk-

sen 50 selvityksen valmistuttua.  

 

56. Vaikutustarkkailu tulee aloittaa hakemukseen liitetyssä tarkkailu-

suunnitelmassa esitetyillä uusilla veden laadun havaintoasemilla vähin-

tään vuosi ennen toiminnan aloittamista nykyisen yhteistarkkailuohjel-

man runkoasemien näytteenotto- ja analyysiohjelman mukaisesti. Tehos-

tettu tarkkailu tulee toteuttaa tarkkailusuunnitelmassa esitetyllä tavalla 

kolmena ensimmäisenä toimintavuotena kuukausittain uusilla havainto-

asemilla Kelloniemi ja Pirttiniemi 2. Havaintoasemien tarkka sijoittumi-

nen tulee tarkistaa jäteveden leviämiskartoitusten avulla toiminnan alet-

tua. Lisäksi Kelloniemen syvänteessä jäteveden lähivaikutusalueella tu-

lee tarkkailla vähintään veden lämpötilaa, happipitoisuutta ja sähkönjoh-

tokykyä sekä perustuotantokaudella levämäärää jatkuvatoimisilla mit-

tauksilla. Mittaukset tulee aloittaa vähintään vuosi ennen toiminnan 

aloittamista ja jatkaa vähintään kolme vuotta toiminnan alettua. Kello-

selän syvänteessä tulee olla myös jatkossa vähintään nykyisen yhteis-

tarkkailuohjelman mukainen runkoasema. 
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Biologinen tarkkailu tulee toteuttaa hakemukseen liitetyssä tarkkailu-

suunnitelmassa esitetyllä tavalla. 

 

Vaikutustarkkailu mukaan lukien jatkuvatoimiset mittaukset ja biologi-

nen tarkkailu on liitettävä osaksi Kallaveden yhteistarkkailua. Päivitetty 

yhteistarkkailuohjelma tulee toimittaa hyväksyttäväksi Pohjois-Savon 

ELY-keskukselle kaksi vuotta ennen laitoksen toiminnan aloittamista. 

ELY-keskuksella on oikeus tehdä suunnitelmaan tarpeelliset muutokset 

siten, ettei tarkkailun kattavuus heikenny. 

 

( -- ) 

 

60. Tarkkailun luotettavuuden varmistamiseksi mittaukset, näytteenotto 

ja analysointi on tehtävä standardien mukaisin menetelmin. Vesistötark-

kailun mittauksia voidaan kuitenkin korvata tarkoituksenmukaisilla, an-

turitekniikkaan perustuvilla mittalaitteilla tehtävillä mittauksilla edellyt-

täen, että muutokset eivät heikennä tarkkailun luotettavuutta, kattavuutta 

tai lupamääräysten noudattamisen valvottavuutta. Siltä osin, kun esimer-

kiksi haitta-aineille ei ole standardoituja analyysimenetelmiä, voidaan 

käyttää myös muita, yleisessä käytössä olevia menetelmiä. 

 

61. Kalataloustarkkailu on aloitettava viimeistään toiminnan aloittamista 

edeltävänä vuonna muuten hakemukseen liitetyn kalataloustarkkailu-

suunnitelman mukaisesti, mutta tarkkailuun on lisäksi sisällytettävä sel-

vitys kalojen lisääntymisalueista jäteveden vaikutusalueella. Tarkkailu-

suunnitelma lisääntymisalueiden selvittämisen osalta on toimitettava 

Pohjois-Savon ELY-keskuksen kalatalousviranomaisen hyväksyttäväksi 

vuoden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta. 

 

Kalataloustarkkailu on liitettävä osaksi Kallaveden kalataloudellista yh-

teistarkkailua. Täydennetty yhteistarkkailuohjelma tulee toimittaa Poh-

jois-Savon ELY-keskuksen kalatalousviranomaisen hyväksyttäväksi 

vuoden kuluessa toiminnan aloittamisesta. ELY-keskuksella on oikeus 

tehdä suunnitelmaan tarpeelliset muutokset siten, ettei tarkkailun katta-

vuus heikenny. 

 

( -- ) 

 

Toimenpide- ja korvausvelvoitteet 

 

( -- ) 

 

65. Luvan saajan on maksettava, ellei asianomaisten oikeuden omista-

jien kanssa toisin ole sovittu tai sovita, biotuotetehtaan jätevesien johta-

misesta Kallaveteen aiheutuvasta kalastuksen tuoton alenemisesta vesi-

alueiden omistajille ja haltijoille toiminnan aloittamisvuodesta alkaen 



 7 (110) 

 

vuosittain tammikuun loppuun mennessä (eräpäivä) päätöksen liitteessä 

3 esitetyt korvaukset. 

 

Eräpäivän jälkeiseltä ajalta korvauksille on maksettava vuotuista viiväs-

tyskorkoa, jonka määrä on kulloinkin voimassa oleva korkolain 4 §:n     

1 momentin mukainen viitekorko lisättynä seitsemällä prosenttiyksi-

köllä. 

 

( -- ) 

 

68. Biotuotetehtaan jätevesien vaikutusalueella on jatkettava happitilan-

teen parantamista vähintään nykyisen tehoisilla laitteilla kolmessa sy-

vänteessä nykyisissä kohteissa Kelloselällä ja jäteveden purkupaikan lä-

heisissä syvänteissä niiden sisäisen kuormituksen estämiseksi. Luvan 

saajan osuus toimenpidevelvoitteen kustannuksista on 80 prosenttia, 

ellei Savon Sellu Oy:n kanssa toisin sovita. Hapetuslaitteiden sijainti tu-

lee olla riittävän selvästi merkitty. Hapetuksen tarve ja sijainti tulee tar-

kastella kolmen toimintavuoden jälkeen. Tätä varten luvan saajan tulee 

esittää Pohjois-Savon ELY-keskukselle suunnitelma hapetuksen järjestä-

miseksi. Mikäli hapetuksen järjestämisestä syntyy erimielisyyttä, tulee 

asia saattaa Itä-Suomen aluehallintoviraston ratkaistavaksi. 

 

Vakuus mahdollisten korvausten varalle 

 

69. Luvan saajan on asetettava ennen toiminnan aloittamista Itä-Suomen 

aluehallintovirastolle 60 000 euron suuruinen vakuus mahdollisten am-

mattikalastajille aiheutuvien vahinkojen korvaamisesta ja 10 000 euron 

suuruinen vakuus mahdollisten Vaajasalon jäätien kunnossapidon ja 

käytön vaikeutumisesta aiheutuvien edunmenetysten korvaamisesta. 

 

Vakuudeksi hyväksytään takaus, vakuutus tai pantattu talletus. Vakuu-

den antajan on oltava luotto-, vakuutus- tai muu ammattimainen rahoi-

tuslaitos, jolla on kotipaikka Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valti-

ossa.  

 

Aluehallintovirasto voi vapauttaa ja palauttaa vakuuden osittain tai sitä 

mukaa kun korvaukset on maksettu. 

 

Vesitalousluvan määräykset 

 

70. Luvan saaja saa johtaa Kallaveden Virtasalmesta enintään             

610 000 kuutiometriä vettä vuorokaudessa biotuotetehtaan prosessi- ja 

jäähdytysvedeksi. 

 

71. Luvan saajan on mitattava jatkuvatoimisesti otettavan veden määrää. 

Tiedot otetusta vesimäärästä on ilmoitettava vuosittain Pohjois-Savon 
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ELY-keskukselle sekä Kuopion kaupungin ja Siilinjärven kunnan ympä-

ristönsuojeluviranomaisille. 

 

72. Vedenottoputki sekä jäähdytysvesi- ja prosessivesien viemäriputket 

on rakennettava hakemuksessa esitettyjen asema- ja pituusleikkauspii-

rustusten mukaisesti. Alueilla, missä vedensyvyys on alle 1,5 metriä 

Kallaveden säännöstelyn alarajasta N2000 +81,40 m mitattuna, prosessi- 

ja jäähdytysveden otto- ja viemäriputket on suunnitelman mukaisesti 

upotettava pohjaan tehtävään kaivantoon. Muualla vesialueella putket on 

laskettava suunnitelman mukaisesti riittävästi painotettuna pohjaan niin, 

että ne painuvat pohjaan tasaisesti ja pysyy paikallaan kaikissa olosuh-

teissa. Putken ulkopuolisessa painotuksessa on käytettävä muodoltaan 

pyöreitä ja sileäpintaisia painoja, joissa ei ole kalanpyydyksiin tarttuvia 

ulokkeita. 

 

73. Vedenottoputken ja jäteveden viemäriputken päiden rakenteet on to-

teutettava hakemuksessa esitettyjen periaatteiden mukaisesti. Vedenoton 

imuputken pää on varustettava suojavälpällä. 

 

( -- ) 

 

Aluehallintovirasto on perustellut päätöstään muun ohella seuraavasti: 

 

Ympäristöluvan myöntämisen perustelut 

 

Toiminnasta ei aiheudu päätöksen mukaisesti toimittaessa terveyshaittaa, 

merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai 

pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontu-

mista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömah-

dollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naa-

puruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Toi-

minta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annet-

tujen asetusten vaatimukset. 

 

Asiassa on sovellettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 

2010/75/EU mukaisia parhaita käytettävissä olevia tekniikoita (BAT) 

koskevia päätelmiä massan, paperin ja kartongin tuotantoa varten. Pää-

telmiä koskeva Euroopan komission täytäntöönpanopäätös 

(2014/687/EU) on hyväksytty 30.9.2014. 

 

Ympäristövaikutusten arviointiselostus ja yhteysviranomaisen siitä an-

tama lausunto on liitetty hakemusasiakirjoihin. YVA-selostus sekä yh-

teysviranomaisen lausunto on lupakäsittelyssä ja päätöksessä otettu huo-

mioon lupahakemusta tarkastettaessa ja täydennyskehotusta laadittaessa, 

lupamääräyksiä asetettaessa sekä luvan myöntämisen edellytyksiä har-

kittaessa. Lupahakemuksessa ja sen täydennyksessä on otettu huomioon 
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yhteysviranomaisen lausunnossa esitetyt, myöhempää lupahakemusta 

koskevat selvitysvaateet. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointi on 

riittävä asian ratkaisemiseksi. 

 

( -- ) 

 

Finnpulp Oy:n jätevesien purkualue sijaitsee Kallaveden Kelloselällä ja 

vaikutukset ulottuvat vesistössä alaspäin laimentumisen, sekoittumisen 

ja sedimentaation sekä erilaisten biologisten ja kemiallisten reaktioiden 

lieventäessä vaikutuksia aina Ollinselälle ja ajoittain tätäkin etelämmäksi 

Kallavedelle. 

 

Kallaveden vesimuodostuma on luokiteltu vesien- ja merenhoitolain mu-

kaan hyvään ekologiseen ja kemialliseen tilaan. Vesimuodostuman tilan 

kannalta kriittisin tekijä on kasviplanktonin biomassa. Minimiravinne 

Kallavedessä on fosfori, jonka pitoisuuteen vedessä vaikuttaa fosfori-

kuormituksen lisäksi muun muassa sulfaattipitoisuus, jos veden lisäänty-

nyt sulfaattikuormitus rajoittaa vesistön normaalin kevät- ja syystäys-

kierron tapahtumista tai se estää fosforin luontaisen kemiallisen sitoutu-

misen raudan kanssa ja sedimentaation pohjaan. Veden fosforipitoisuu-

den kasvu ja sen seurauksena vesistön rehevöityminen ja perustuotannon 

kasvu saattaisivat aiheuttaa Kallaveden ekologisen tilan muutoksen tyy-

dyttävään tilaan. 

 

Vesistöön johdettavaa jätevettä koskevia lupamääräyksiä ja tehtaan sal-

littua jätevesikuormitusta harkittaessa on tullut arvioida tehtaan vesistö-

kuormituksen suhdetta BREF:n mukaisiin päästörajoihin sekä alapuoli-

sen vesimuodostuman sietokykyä vesistökuormituksen suhteen. Hake-

muksessa on esitetty tarkastelu, jossa hakijan esittämillä tehtaan tulevilla 

vesistökuormitusarvoilla Kallaveden vesimuodostuman ekologinen tila 

(hyvä) ei muuttuisi. Tätä tarkastelua voidaan pitää oikeansuuntaisena. 

Tarkastelu ei kuitenkaan ole riittävä päätettäessä sallituista vesipäästöjen 

raja-arvoista. Lisäksi on tullut tarkastella, aiheutuuko jätevesipäästöistä 

vesimuodostumaa pienemmillä vesialueilla Kelloselällä ja sen eteläpuo-

lella Vaajasalon ja Säyneensalon ympäröivillä vesialueilla merkittävää 

ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Kun lupamääräyksiä ja sallittuja 

kuormitusrajoja harkittaessa on lisäksi tarpeen ottaa huomioon ympäris-

tönsuojelulain 20 §:n mukainen varovaisuusperiaate, on lupamääräyk-

sissä sallitun vesistökuormituksen päästörajat asetettu siten, ettei ennalta 

arvioiden merkittävän ympäristön pilaantumisen raja tai sen vaaran kyn-

nys ylittyisi missään ajateltavissa olevissa hydrologisissa olosuhteissa 

ja/tai tehtaan toimintaa koskevissa poikkeusolosuhteissa. 

 

Kuopion kaupunki ottaa osan (5 prosenttia) talousveden valmistuksessa 

käytettävästä raakavedestä Kallavedestä noin viiden kilometrin päästä 
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alavirtaan Finnpulp Oy:n biotuotetehtaan jätevesien purkupaikasta. Li-

säksi kaupungin Hietasalon vedenottamosta otettava vesi on pääosin ran-

taimeytynyttä Kallaveden vettä. Hietasalon vedenottamo sijaitsee noin 

kymmenen kilometriä tehtaan jätevesien purkupisteen alapuolella. Hieta-

salon vedenottamon vesi kattaa noin 40 prosenttia Kuopion kaupungin 

käyttämästä talousvedestä. Hakemuksessa, sen täydennyksessä sekä ha-

kijan vastineessa lausuntoihin ja muistutuksiin on laajasti ja perusteelli-

sesti tarkasteltu tehtaan jätevesien sisältämien eri yhdisteiden vaikutusta 

Kuopion kaupungin vedenhankintaan. Tarkastelun johtopäätöksenä on 

todettu, ettei tehtaan jätevesillä ole haitallisia vaikutuksia Kuopion ve-

denhankintaan. Hakemuksessa ja hakemuksen käsittelyn aikana esitetyt 

selvitykset ja niistä tehdyt johtopäätökset ovat asiantuntevia ja riittävän 

kattavia ja niiden johtopäätöksiä voidaan pitää oikeansuuntaisina. Myös-

kin asiantuntijaviranomaisten (Suomen ympäristökeskus ja Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitos) asiaa koskevat lausunnot tukevat tätä näkemystä. 

Saatujen selvitysten perusteella AOX-päästöistä ei lupamääräykset huo-

mioon ottaen aiheudu ennakkoon arvioiden vaaraa tai haittaa ympäris-

tölle, vedenotolle tai terveydelle. 

 

( -- ) 

 

Luvan saanut toiminta annetut lupamääräykset huomioon ottaen ei hei-

kennä niitä tavoitteita, jotka on asetettu Vuoksen vesienhoitosuunnitel-

massa vuosille 2016–2021 ja Pohjois-Savon vesienhoidon toimenpide-

ohjelmassa vuosille 2016–2021 Kallaveden hyvän tilan säilyttämiseksi. 

 

Hankkeen toteuttaminen ei merkittävästi heikennä Halmejoki-Karhon-

saari-Potkunsaaren (FI0600007, SCI) tai Keski-Kallaveden saariston 

(FI0600036, SPA/SCI) niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alueet 

on sisällytetty Natura 2000 -verkostoon. Halmejoki-Karhonsaari-Pot-

kunsaaren kohde koostuu Halmejoen lehdosta, Karhonsaaren luonnonti-

laisista kalliomänniköistä ja Potkunsaaren lehmusmetsiköstä. Natura 

2000 -verkostoon sisällyttämisen perusteena on kaikkien osa-alueiden 

osalta niiden kasvillisuus. Alueet on alun perin perustettu luonnonsuoje-

lualueiksi kasvillisuuden suojelemiseksi. Keski-Kallaveden saaristo si-

jaitsee yli 10 km:n etäisyydellä hankealueesta. 

 

( -- ) 

 

Vesitalousluvan myöntämisen perustelut 

 

Vedenottorakenteiden rakentaminen ja pintaveden ottaminen ovat tar-

peen hakijan suunnitteleman uuden biotuotetehtaan toiminnan jäähdy-

tys- ja prosessivedeksi. Hanke ei ole alueella voimassa olevan asema-

kaavan vastainen.  
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Hanke mahdollistaa uuden biotuotetehtaan rakentamisen ja toimimisen, 

jolloin pystytään tuottamaan 1,2 miljoonaa tonnia sellua, oikeastaan    

1,2 miljoonaa tonnia sellua vuodessa. Koko biotuotetehtaan toiminta 

edistää biotalouden liiketoiminnan kasvua Suomessa 

 

( -- ) 

 

Ympäristöluvan lupamääräysten perusteluja 

 

Lupamääräykset 1–5 (jätevedet) 

 

Jätevesiä koskevat määräykset on annettu jätevesien tehokkaan käsitte-

lyn varmistamiseksi ja jätevesistä vesistössä aiheutuvien vaikutusten vä-

hentämiseksi. Jätevesien päästöjä koskevat raja-arvot on annettu siten, 

että niillä saavutetaan parhaan käyttökelpoisen tekniikan vaatimusten 

mukaiset päästötasot ja ne ovat saavutettavissa puhdistamon huolellisella 

hoidolla. Päästöraja-arvot on määrätty siten, että komission päätelmässä 

2014/687/EU esitettyjä parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaisia 

päästötasoja ei ylitetä laitoksen normaaleissa toimintaolosuhteissa. Ve-

sistöpäästöjen raja-arvot on annettu kuukausikeskiarvona ja vuosikes-

kiarvona vuorokautta kohden yleisen käytännön mukaisesti, mikä on tar-

peen päästöjen tarkkailun luonteen vuoksi sekä päästöjen valvonnan ja 

vaikutusseurannan helpottamiseksi. Ohijuoksutusten, ylivuotojen ja häi-

riötilanteiden päästö luetaan mukaan päästöihin yleisen Suomessa vallit-

sevan käytännön mukaisesti. Tämä on otettu huomioon määritettäessä 

lupamääräyksessä määrättyä päästötasoa suhteessa BAT-vertailuasiakir-

jassa määritettyyn päästötasoon.  

 

Alapuolisen vesistön pilaantumisen estämiseksi vesistöön johdettavan 

jäteveden päästörajat on ollut tarpeen määrätä hakemuksessa esitettyä 

tiukemmiksi. Lisäksi fosforin päästöraja-arvo on ollut tarpeen määrätä 

BAT-vertailuasiakirjan vaihteluväliä alhaisemmaksi, koska fosfori on 

minimiravinne alapuolisessa vesistössä. Sisäisen kuormituksen estä-

miseksi sulfaatille on määrätty päästöraja-arvo. 

 

Luvan saaja on hakemuksessaan ilmoittanut, että sen puhdistamossa kä-

sitellään myös Savon Sellu Oy:n jätevedet. Tästä syystä lupamääräykset 

on kirjoitettu erikseen pelkästään luvan saajan jätevesiä koskien ja sellai-

sessa tapauksessa, että jätevedenpuhdistamolla käsitellään myös Savon 

Sellu Oy:n jätevedet. 

 

Jäähdytysvesien lämpöpäästön vaikutuksesta Kelloselän jäätilanne 

muuttuu merkittävästi nykytilanteeseen verrattuina. Jäällä liikkuvia on 

informoitava jäätilanteen muutoksesta. 

 

( -- ) 
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Lupamääräykset 49–53 (Selvitykset) 

 

Määräyksen 49 mukaiset suunnitelmat ovat tarpeen toiminnan ja ympä-

ristövaikutusten valvontaa varten. 

 

Haitallisten aineiden kartoitus on tarpeen kyseisten aineiden esiintymi-

sen havaitsemiseksi, haitallisten aineiden päästöjen rajoittamiseksi ja si-

sällyttämiseksi tarvittaessa tarkkailuun.  

 

Hakemuksessa on arvioitu, että natriumin ja sulfaatin päästöt kasvavat 

merkittävästi Kelloselällä. Myös jäähdytysvesien aiheuttama lämpö-

päästö nousee merkittävästi nykytilanteeseen verrattuna. Natrium-, sul-

faatti- ja lämpöpäästöjen yhteisvaikutuksista ravinne- ja happea kulutta-

vien päästöjen kanssa ei ole käytettävissä riittävän yksityiskohtaisia tie-

toja. Natrium- ja sulfaattipäästöt voivat johtaa nykyistä voimakkaam-

paan veden kerrostumiseen samalla kun jäähdytysveden lämpöpäästö 

vilkastuttaa hapenkulutusta. Päästöjen yhteisvaikutuksen seurauksena 

saattaa vesistössä ilmetä nykyistä merkittävästi suurempaa vaikutusta 

happitalouteen, mikä voi vaikuttaa haitallisesti ravinnekiertoon ja rehe-

vöitymiskehitykseen.  

 

( -- ) 

 

Lupamääräykset 54–61 (tarkkailu ja raportointi) 

 

Luvan saajan tulee olla selvillä toimintansa aiheuttamista päästöistä ja 

niiden vaikutuksista ympäristöön.  

 

Lupamääräykset ovat tarpeen, jotta valvontaviranomaiset voivat seurata 

toiminnan asianmukaisuutta, lupamääräysten noudattamista ja toiminnan 

ympäristövaikutuksia sekä saada valvontaa varten tarpeellisia muita tie-

toja. Tarkkailuvelvoitetta määrättäessä on otettu huomioon toiminnan 

laatu. Lisäksi on otettu huomioon, mitä Vuoksen vesienhoitosuunnitel-

man seurantaohjelmassa on pidetty tarpeellisena seurannan järjestä-

miseksi.  

 

Hakemuksessa on esitetty periaatteet laitoksen päästöjen ja vaikutusten 

tarkkailusta, jotka tarkentuvat laitoksen suunnittelun edetessä. Tässä yh-

teydessä ei ole tarkoituksenmukaista päättää lopullisesti vasta suunnitte-

luvaiheessa olevan laitoksen tarkkailusta. Tarkennettu tarkkailusuunni-

telma on tarpeen lupamääräysten noudattamisen valvomiseksi ja ympä-

ristövaikutusten arvioimiseksi. 

 

( -- ) 
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Aluehallintoviraston päätöksestä tehtiin 24 valitusta Vaasan hallinto-oi-

keuteen. 

 

2. Hallinto-oikeuden ratkaisu 

 

Vaasan hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään muun ohella 

jättänyt tutkimatta Pertti Rimpin valituksen.  

 

Siltä osin kuin hallinto-oikeus on tutkinut valitukset, se on, toimitettuaan 

asiassa katselmuksen, muuttanut Itä-Suomen aluehallintoviraston pää-

töksen lupamääräyksiä 50, 51, 65 ja 68. Hallinto-oikeus on hylännyt va-

litukset enemmälti. 

 

Muutetut lupamääräykset 50, 51, 65 ja 68 kuuluvat kokonaisuudessaan 

seuraavasti (muutokset ja lisäykset kursiivilla): 

 

"50. Luvan saajan on tehtävä selvitys toiminnassa käytettävistä ympäris-

tölle tai terveydelle vaarallisista ja haitallisista kemikaaleista, prosessissa 

muodostuvista yhdisteistä ja jäteveden mukana puhdistamoille johdetta-

vista yhdisteistä, joilla esimerkiksi myrkyllisyytensä tai pysyvyytensä 

vuoksi saattaa olla vaikutusta jäteveden laatuun, puhdistamon toimintaan 

tai vesistöön. Selvityksessä tulee erityisesti ottaa huomioon aineet, jotka 

ovat valtioneuvoston asetuksen 1022/2006 ja sen muutoksen 868/2010 ja 

1308/2015 mukaan vesiympäristölle vaarallisia ja haitallisia sekä Euroo-

pan parlamentin ja neuvoston asetuksissa 39/2013 ja 166/2006 sanotut 

aineet. Selvitys on toimitettava Pohjois-Savon ELY-keskukselle sekä 

Kuopion kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle 12 kuukauden ku-

luessa tuotantolaitoksen toiminnan aloittamisesta.  

 

Luvan saajan on selvitettävä vesistöön johdettavan jäteveden AOX-yh-

disteiden kokonaispitoisuus sekä kloorifenolien, dikloorietikkahapon ja 

trikloorietikkahapon pitoisuudet. Selvitys on tehtävä 12 kuukauden kulu-

essa tuotantolaitoksen toiminnan alkamisesta. Selvitysten tulokset on toi-

mitettava välittömästi niiden valmistuttua Pohjois-Savon elinkeino-, lii-

kenne- ja ympäristökeskukselle, Kuopion kaupungin ympäristön- ja ter-

veydensuojeluviranomaiselle sekä Kuopion Vedelle." 

 

"51. Luvan saajan on tehtävä selvitys natrium- ja sulfaattipäästöjen vai-

kutuksista vesistössä. Erityisesti on selvitettävä natrium- ja sulfaattipitoi-

suuden alueellista vaihtelua ja pitoisuuden jakautumista syvyyssuun-

nassa sekä päästön merkitystä veden kerrostumiseen ja happitalouteen. 

Lisäksi on selvitettävä jäähdytysvesien lämpöpäästön yhteisvaikutus jä-

tevesipäästöjen natriumin, sulfaatin, ravinteiden ja happea kuluttavien 

aineiden kanssa vesistön happitalouteen ja rehevöitymiseen. Suunni-

telma selvityksen tekemiseksi on toimitettava Pohjois-Savon ELY-kes-
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kukselle kuusi kuukautta ennen toiminnan aloittamista. Selvitys on toi-

mitettava tiedoksi Pohjois-Savon ELY-keskukselle sekä käsiteltäväksi 

Itä-Suomen aluehallintovirastolle viiden vuoden kuluessa tehtaan toi-

minnan aloittamisesta. Itä-Suomen aluehallintovirasto antaa selvityksen 

perusteella tarvittaessa lisämääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi." 

 

”65. Luvan saajan on maksettava, ellei asianomaisten oikeuden omista-

jien kanssa toisin ole sovittu tai sovita, biotuotetehtaan jätevesien johta-

misesta Kallaveteen aiheutuvasta kalastuksen tuoton alenemisesta vesi-

alueiden omistajille ja haltijoille toiminnan aloittamisvuodesta alkaen 

vuosittain tammikuun loppuun mennessä (eräpäivä) päätöksen liitteessä 

3 esitetyt korvaukset. 

 

Eräpäivän jälkeiseltä ajalta korvauksille on maksettava vuotuista viiväs-

tyskorkoa, jonka määrä on kulloinkin voimassa oleva korkolain 4 §:n     

1 momentin mukainen viitekorko lisättynä seitsemällä prosenttiyksi-

köllä. 

 

Luvan saajan on tehtävä kahden vuoden kuluessa tehtaan toiminnan 

saavutettua normaalin tuotantotason Itä-Suomen aluehallintovirastolle 

selvitys jäähdytysvesien leviämisalueesta ja vesistön lämpötilamuutok-

sista koskien aikaisemman korvausalueen lisäksi Virtasalmen rantaa 

valtatien 5 siltaan saakka ja Ranta-Toivalan aluetta tien 16339 ja Kar-

honsaaren väliseen salmeen saakka. Jäähdytysveden leviäminen ja sitä 

aiheutuva veden lämpötilan kohoaminen on selvitettävä avovesiaikana 

ja jääpeitteisenä aikana. Selvitykseen tulee sisältyä arvio jääpeitteen 

heikentymisestä selvitysalueella. Vuoden kuluttua selvityksen valmistu-

misesta luvan saajan on pantava Itä-Suomen aluehallintovirastossa vi-

reille selvitykseen perustuva hakemus jäähdytysvesien johtamisesta ran-

takiinteistöjen virkistyskäytölle aiheutuvien mahdollisten haittojen ja 

omaisuuden käytön vaikeutumisesta aiheutuvien vahinkojen korvaami-

sesta." 

 

"68. Biotuotetehtaan jätevesien vaikutusalueella on jatkettava happitilan-

teen parantamista vähintään nykyisen tehoisilla laitteilla kolmessa sy-

vänteessä nykyisissä kohteissa Kelloselällä ja jätevesien purkupaikan lä-

heisissä syvänteissä niiden sisäisen kuormituksen estämiseksi. Luvan 

saajan osuus toimenpidevelvoitteen kustannuksista on 80 prosenttia, 

ellei Savon Sellu Oy:n kanssa toisin sovita. Happitilanteen parantamista 

on tehtävä myös muissa vaikutusalueen syvänteissä, joissa biotuoteteh-

taan jätevedet tarkkailutulosten perusteella aiheuttavat hapettomuuden 

ja sisäisen kuormituksen vaaraa. Hapetuslaitteiden sijainti tulee olla riit-

tävän selvästi merkitty. (Poistettu tekstiä). Luvan saajan on tehtävä Poh-

jois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle hyväksyttäväksi 

selvitys hapetuksen lisätarpeesta tehtaan ensimmäisen toimintavuoden 
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kuluttua lupamääräyksessä 56 määrätyn jätevesien tarkistetun leviämis-

kartoituksen ja Kelloniemen syvänteen jatkuvan happitarkkailun tulosten 

sekä velvoitetarkkailun tulosten perusteella. Arvio on tehtävä uudelleen 

kolmen toimintavuoden kuluttua päästöjen vaikutusten vakiinnuttua. Sel-

vitysten perusteella Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-

kus voi muuttaa hapetettavien syvänteiden määrää ja hapetuksen toteut-

tamistapaa.  

 

Mikäli hapetuksen järjestämisestä syntyy erimielisyyttä, tulee asia saat-

taa Itä-Suomen aluehallintoviraston ratkaistavaksi." 

 

Hallinto-oikeus on perustellut päätöstään, siltä osin kuin nyt on kysy-

mys, muun ohella seuraavasti: 

 

( -- ) 

 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelylain mukainen menettely 

 

Finnpulp Oy:n ympäristölupahakemus koskee uuden biotuotetehtaan toi-

mintaa Kuopion Sorsasalossa. Toimintaan kuuluu sulfaattisellutehdas, 

kuoren kuivaus- ja kaasutuslaitos, voimalaitos ja jätevedenpuhdistamo. 

Vesilain mukainen hakemus koskee muun ohella vedenottoa Kallaveden 

Virtasalmesta tehtaalle sekä vedenotto- ja purkuputkien sijoittamista ja 

rakentamista Kallaveteen. Finnpulp Oy:n biotuotetehtaan jäähdytysvedet 

ja jätevedet johdetaan Kallaveteen.  

 

Valituksissa on esitetty, että biotuotetehtaasta laadittu ympäristövaiku-

tusten arviointiselostus on puutteellinen ja virheellinen sen vuoksi, että 

vesistövaikutuksia ja vaikutuksia ihmisten terveyteen ei ole selvitetty 

riittävästi, ja arviointiselostuksessa on virheellisyyksiä vedenvirtausmal-

lissa sekä melumallinnuksissa. Valituksessa on myös esitetty, että ympä-

ristövaikutusten arviointimenettely ei ole sisältänyt kaikkia luvanvaraisia 

aineita pitoisuus- ja vaikutustietoineen. Lisäksi on esitetty, että arviointi-

selostuksesta puuttuu tehtaan vaihtoehtoisten sijoituspaikkojen tarkas-

telu.  

 

Finnpulp Oy:n suunnitellusta biotuotetehdashankkeesta on suoritettu 

ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (468/1994, 

vanha YVA-laki) 4 §:n 1 momentin ja ympäristövaikutusten arviointi-

menettelystä annetun asetuksen (713/2006, vanha YVA-asetus) 6 §:n     

5 a kohdan perusteella ympäristövaikutusten arviointi. Ympäristövaiku-

tusten arviointimenettelystä on annettu uusi laki (252/2017, uusi YVA-

laki), joka on tullut voimaan 16.5.2017. Tuon uuden lain 40 §:n siirty-

mäsäännös huomioon ottaen tässä asiassa sovellettavaksi on tullut vanha 

YVA-laki ja -asetus.  
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Hankkeesta vastaava Finnpulp Oy on kesäkuussa 2015 laatinut vanhan 

YVA-lain 8 §:ssä tarkoitetun arviointiohjelman ja siitä on suoritettu kuu-

leminen ja lain tarkoittamana yhteysviranomaisena toiminut Pohjois-Sa-

von elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 19.8.2015 antanut arvi-

ointiohjelmasta lausunnon. Hankkeesta vastaava on marraskuussa 2015 

laatinut vanhan YVA-lain 10 §:ssä tarkoitetun arviointiselostuksen ja 

siitä on suoritettu lain tarkoittama kuuleminen ja ELY-keskus on 

7.3.2016 antanut lain 12 §:ssä tarkoitetun lausuntonsa arviointiselostuk-

sesta ja sen riittävyydestä. ELY-keskus on lausunnossaan esittänyt, että 

YVA-selostus ja hankkeen YVA-menettely täyttävät lainsäädännössä 

asetetut sisällölliset ja menettelylliset vaatimukset.  

 

Hallinto-oikeus toteaa ensinnäkin, että ympäristövaikutusten arviointi on 

suunnittelu- ja päätöksentekoprosesseihin liittyvä menettely, jonka tar-

koituksena on selvittää ja arvioida ympäristöön merkittävästi vaikutta-

vien hankkeiden ympäristövaikutukset sekä kuulla viranomaisia ja niitä, 

joiden oloihin tai etuihin arvioitava hanke saattaa vaikuttaa. Kyse ei ole 

hankkeen hyväksyntää koskevasta päätöksentekomenettelystä, vaan 

hankkeen myöhemmälle lupapäätöksen tai muun viranomaishyväksyn-

nän ratkaisuharkinnalle tarpeellisen hankkeen ympäristövaikutuksia kos-

kevan tiedon tuottamisesta.  

 

Siltä osin kuin valituksissa on vedottu tehtaan vaihtoehtoisten sijoitus-

paikkojen tarkasteluun, hallinto-oikeus toteaa, että erilaisten toteutus-

vaihtoehtojen vertailu on olennainen osa YVA-menettelyä. YVA-menet-

telyssä tutkittavien vaihtoehtojen määrä ja sisältö tulevat harkittavaksi 

tapauskohtaisesti. Hankkeesta vastaava on laatimassaan YVA-ohjel-

massa esittänyt, että hankkeen tärkeimmät ominaisuudet, kuten sijainti, 

koko ja raaka-aineenhankinta on määritelty hankkeesta vastaavan teke-

missä selvityksissä ennen YVA-menettelyä. Hankkeesta vastaava on si-

ten tässä tapauksessa hankkeen alkuvaiheessa tehnyt tehtaan sijoittumis-

ratkaisun ja sen vaihtoehtona on ollut hankkeen toteuttamatta jättäminen. 

Tällöin ympäristövaikutusten arvioinnissa laadittavassa selostuksessa on 

ollut erityisen keskeistä tarkastella, miten tehtaan rakentaminen suunni-

teltuun paikkaan muuttaisi ympäristön tilaa nykyisestä, sekä tarkastella 

suunnitellun sijaintipaikan soveltuvuutta uuden tehtaan sijoituspaikkana 

ja tarkastella hankkeen toteuttamiskelpoisuutta, sekä myös esittää sijain-

tipaikan valikoitumiseen johtaneita seikkoja, kuten ELY-keskus oli 

hankkeen arviointiohjelmasta antamassaan lausunnossa muun ohella to-

dennut.  

 

Hankkeesta vastaava Finnpulp Oy on YVA-selostuksessaan esittänyt tie-

toja siitä, miten hankkeen sijoituspaikaksi on valikoitunut Kuopio ja 

Sorsasalo. Sorsasalon etuna verrattuna vaihtoehtoiseen sijoituspaikkaan 

Kuopiossa Hepomäen alueella on esitetty olemassa oleva infrastruktuuri, 

muun muassa maantie- ja rautatieyhteydet, liitynnät sähköverkkoon ja 
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vesistön läheisyys. Lisäksi hankkeesta vastaavan mukaan integraatio-

vaihtoehto Savon Sellu Oy:n aallotuskartonkitehtaan kanssa puoltaa si-

joituspaikaksi Sorsasaloa. Maakunta- ja yleiskaavoissa suunniteltu alue 

on osoitettu teollisuusalueeksi.  

 

ELY-keskus on arviointiselostuksesta antamassaan lausunnossa esittä-

nyt, että hankkeen vaihtoehtorajaukseen liittyviä perusteluja on täsmen-

netty yhteysviranomaisen ohjelmavaiheessa edellyttämällä tavalla. 

Vaikka arvioinnissa ei ole ollut mukana vaihtoehtoista sijoituspaikkaa 

tehtaalle, YVA-menettelyssä esitetty vaihtoehtotarkastelu on ollut riit-

tävä, koska mukana on myös ollut aitoja vertailuvaihtoehtoja. Lisäksi on 

selvitetty mahdollisuuksia integroida uuden tehtaan toimintoja läheisen 

Savon Sellu Oy:n aallotuskartonkitehtaan toimintoihin.  

 

YVA-asetuksen 10 §:ssä säädetään tarkemmin arviointiselostuksessa 

esitettävistä tiedoista. Selostuksessa on esitettävä muun ohella selvitys 

ympäristöstä sekä arvio hankkeen ja sen vaihtoehtojen ympäristövaiku-

tuksista, käytettyjen tietojen mahdollisista puutteista ja keskeisistä epä-

varmuustekijöistä, mukaan lukien arvio mahdollisista ympäristöonnetto-

muuksista ja niiden seurauksista, selvitys hankkeen ja sen vaihtoehtojen 

toteuttamiskelpoisuudesta, ehdotus toimiksi, joilla ehkäistään ja rajoite-

taan haitallisia ympäristövaikutuksia sekä hankkeen vaihtoehtojen ver-

tailu (asetuksen 10 § 5–8 kohdat). 

 

ELY-keskuksen arviointiselostuksesta antaman lausunnon mukaan se-

lostuksen perusteella saa hyvän kokonaiskuvan tehtaan eri vaikutuksista, 

niiden merkittävyydestä ja alueellisesta kohdentumisesta. YVA-menette-

lyssä esitettyjen selvitysten perusteella ELY-keskus on todennut, että 

suunnitellun tehtaan toiminta lisäisi merkittävästi vesistökuormitusta 

Kallaveteen ja tehtaan toiminnasta aiheutuvat meluvaikutukset ovat suu-

ria lähialueella.  

 

ELY-keskuksen lausunnon mukaan hankkeen potentiaalisista vesistövai-

kutuksista on saatu kattava ja osittain varsin seikkaperäinen kuva. ELY-

keskus on arviointiselostuksesta antamassaan lausunnossa esittänyt, että 

hankkeen vaikutusarviointeja on välttämätön täydentää lupahakemusvai-

heessa. Keskeiset täydennystarpeet ovat kohdistuneet vesistövaikutusten 

arviointiin ja niiden tarkentamiseen sen mukaan kuin lausunnossa on yk-

silöidysti todettu. Suunnitellun tehtaan kokoluokasta ja esitetystä sijain-

nista johtuen YVA-selostuksessa esitettyihin vaikutusarviointeihin on 

ELY-keskuksen mukaan jäänyt sellaisia huomattavia epävarmuusteki-

jöitä, jotka edellyttävät täydentävää vaikutusarviointia varsinkin vesistö-

vaikutusten osalta. Lausunnossa on lisäksi muun ohella esitetty, että ym-

päristöluvassa tulisi edellyttää kuormituksen kannalta relevanttien priori-
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teettiaineiden lähtötilaselvityksiä sekä edellyttää kartoitettavaksi lähtöti-

lanne AOX-pitoisuuksien (AOX-yhdisteet, adsorboituvat orgaaniset ha-

logeeniyhdisteet) osalta.  

 

Lausunnon mukaan arviointiselostuksessa esitetyt arviot melun kohden-

tumisesta ja melun kannalta keskeiset alueet on tunnistettu ja määritetty 

riittävällä tarkkuudella. Meluarvioinnit on toteutettu asianmukaisesti ja 

YVA-vaiheessa riittäviin lähtötietoihin perustuen. Meluvaikutusten arvi-

ointi on ELY-keskuksen lausunnossa edellytetty päivitettäväksi viimeis-

tään lupahakemusvaiheessa asianmukaisella meluntorjuntasuunnitel-

malla ja sen pohjalta tarkennetulla melumallinnuksella.  

 

Edellä lausuttuun nähden hallinto-oikeus katsoo, että hankkeen vaihto-

ehtotarkastelu on hanke huomioon ottaen YVA-lain vaatimukset täyt-

tävä. Hankkeen vesistö- ja muut ympäristövaikutukset on YVA-lain tar-

koittamalla tavalla selvitetty riittävästi ja sillä tarkkuudella mitä YVA-

menettelyssä edellytetään, eikä valituksissa esitettyjen seikkojen vuoksi 

ilmene perusteita arvioida asiaa toisin. Aluehallintoviraston lupapäätök-

sestä ilmenee YVA-lain 13 §:n edellyttämällä tavalla arviointiselostuk-

sen ja siitä annetun ELY-keskuksen lausunnon huomioon ottaminen. 

Näin ollen hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyä ei ole 

suoritettu puutteellisesti tai virheellisesti valituksissa esitetyillä perus-

teilla.  

 

Lupahakemuksessa esitetyt tiedot 

 

Säännökset 

 

Ympäristönsuojelulain 39 §:n 2 momentin mukaan hakemukseen on lii-

tettävä lupaharkinnan kannalta tarpeellinen selvitys toiminnasta, sen vai-

kutuksista, asianosaisista ja muista merkityksellisistä seikoista. Hake-

mukseen on lisäksi tarvittaessa liitettävä luonnonsuojelulain 65 §:ssä tar-

koitettu arviointi. 

 

Ympäristönsuojeluasetuksen 3 §:ssä säädetään tarkemmin lupahakemuk-

sen sisällöstä ja asetuksen 5 §:ssä hakemuksessa esitettävistä tarpeelli-

sista lisätiedoista. 

 

Ympäristönsuojeluasetuksen 3 §:n 1 momentin mukaan lupahakemuk-

sessa on muun ohella oltava lupaharkinnan kannalta tarpeelliset tiedot 

toiminnan tuotannosta, prosesseista, laitteistoista, rakenteista ja niiden 

sijainnista (4 kohta), tiedot toiminnan sijaintipaikasta ja sen ympäristö-

olosuhteista (5 kohta), tiedot toiminnan päästöjen laadusta ja määrästä 

veteen, ilmaan ja maaperään sekä toiminnan aiheuttamasta melusta ja 

tärinästä (6 kohta), arvio toiminnan vaikutuksista ympäristöön (8 kohta). 
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Asetuksen 3 §:n 2 momentin mukaan lisäksi lupahakemuksessa on ol-

tava, jos se on toiminnan luonne ja vaikutukset huomioon ottaen lupa-

harkinnan kannalta tarpeellista, muun ohella käytettävissä olevat tiedot 

ympäristön laadusta (1 kohta), tiedot käytettävistä polttoaineista ja nii-

den varastoinnista, säilytyksestä ja kulutuksesta sekä käytettävästä tai 

tuotettavasta energiasta ja veden käytöstä (2 kohta), tiedot käytettävistä 

raaka-aineista, kemikaaleista ja muista tuotantoon käytettävistä materi-

aaleista sekä niiden varastoinnista, säilytyksestä ja kulutuksesta             

(3 kohta), arvio energian ja materiaalien käytön tehokkuudesta (4 kohta), 

arvio toimintaan liittyvistä riskeistä, onnettomuuksien estämiseksi suun-

nitelluista toimista sekä toimista häiriötilanteissa taikka arvion sisältävä 

ympäristönsuojelulain 15 §:n mukainen varautumissuunnitelma            

(5 kohta), yksilöidyt tiedot toiminnan päästölähteistä ja niiden päästöistä 

sekä melutasosta (6 kohta), arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan so-

veltamisesta suunnitellussa toiminnassa (7 kohta), selvitys päästöjen vä-

hentämistä ja puhdistamista koskevista toimista (8 kohta), selvitys maa-

perän ja pohjaveden suojelemista koskevista toimista ja pilaantumisris-

kin perusteella tehtävä arvio maaperän ja pohjaveden tarkkailutarpeesta 

ja mahdollisen määräajoin toteutettavan tarkkailun aikavälistä (9 kohta), 

tiedot veden hankinnasta ja viemäröinnistä (10 kohta), tiedot liikenteestä 

ja liikennejärjestelyistä (11 kohta), tiedot toiminnan seurannasta ja tark-

kailusta, ympäristöön kohdistuvien päästöjen ja niiden vaikutusten tark-

kailusta sekä käytettävistä mittausmenetelmistä ja -laitteista, laskentame-

netelmistä ja niiden laadunvarmistuksesta (14 kohta). 

 

Asetuksen 3 §:n 3 momentin mukaan, jos hakemus koskee direktiivilai-

toksen toimintaa, hakemuksessa on aina oltava 2 momentissa tarkoitetut 

tiedot. Lisäksi direktiivilaitoksen lupahakemuksessa on oltava muun 

ohella kuvaus tekniikoista, joilla pyritään ehkäisemään laitoksen aiheut-

tamat päästöt tai vähentämään niitä (2 kohta), selvitys merkityksellisten 

vaarallisten aineiden käytöstä ja syntymisestä toiminnassa sekä arvio pe-

rustilaselvityksen laatimistarpeesta (4 kohta). Asetuksen 5 §:n mukaan, 

jos laitos tai toiminta aiheuttaa päästöjä vesistöön, lupahakemuksessa on 

oltava purkuvesistön yleiskuvaus ja tiedot virtaamista, veden laadusta, 

kalastosta sekä kalastuksesta (1 kohta), tiedot vesistön käytöstä             

(2 kohta), selvitys toiminnan vaikutuksesta veden laatuun, kalastoon ja 

muihin vesieliöihin (3 kohta), selvitys päästöjen vaikutuksista vesistön 

käyttöön (4 kohta), selvitys vahinkojen ehkäisemiseksi tai vähentä-

miseksi tarvittavista toimenpiteistä (5 kohta), arvio mahdollisuuksista 

estää vesistön pilaantumisesta aiheutuva korvattava vahinko (6 kohta), 

korvauskysymysten ratkaisemiseksi tarpeelliset kiinteistötiedot ja arvio 

päästöjen aiheuttamista vahingoista sekä ehdotus niiden korvaamisesta, 

jos päästöistä arvioidaan aiheutuvan korvattavaa vahinkoa (7 kohta). 
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Vesipäästöjä koskevien selvitysten riittävyys 

 

Useissa valituksissa on esitetty, että Finnpulp Oy:n lupahakemuksen tie-

dot toiminnan päästöjen laadusta ja määrästä veteen sekä niiden vaiku-

tukset vesiympäristöön ovat virheelliset ja puutteelliset eikä niiden luo-

tettavuus ole riittävä. Valituksissa on esitetty, että vesipäästöjen vähentä-

mistä ja puhdistamista koskevia toimia ei ole selvitetty riittävästi. Vali-

tuksissa on myös esitetty, että vaarallisten aineiden käyttöä ja niiden 

muodostumista toiminnassa ja vaarallisten aineiden vaikutuksia vesis-

tössä ei ole selvitetty riittävästi. 

 

Yleiset tiedot päästöistä vesistöön 

 

Hakemusasiakirjojen mukaan biotuotetehtaan tarvitsema jäähdytysvesi-

määrä on talvella noin 3,5 m3/s ja kesällä noin 6 m3/s. Vesi otetaan Vir-

tasalmesta Sorsasalon koillispuolelta. Lämmennyt jäähdytysvesi johde-

taan takaisin Kallaveteen tehtaan edustalle Sorsasalon kaakkoisrannalla. 

Vesistöön johdettavan jäähdytysveden lämpötila on 37 oC. Jäähdytysve-

sien mukana vesistöön ei lämpöpäästön lisäksi johdeta muita päästöjä. 

Jäähdytysvesien lämpöpäästöksi on arvioitu 436 MW. 

 

Biotuotetehtaassa syntyy prosessivesiä noin 60 000 m3/d. Prosessijäteve-

det käsitellään biologisessa jätevedenpuhdistamossa, jonne johdetaan 

myös Savon Sellu Oy:n aallotuskartonkitehtaan jätevedet ja Ekokem-

Palvelu Oy:n teollisuusjätekeskuksen jäte- ja suotovedet. Puhdistetut jä-

tevedet johdetaan Kelloselän syvänteen pohjalle Sorsasalon eteläpuo-

lelle. Jätevesi puretaan diffuusorin kautta, jonka on tarkoitus tehostaa jä-

teveden alkulaimenemista.  

 

Toiminnassa syntyvät jätevedet sisältävät muun muassa fosforia, typpeä, 

kiintoainetta, orgaanisia happea kuluttavia aineita (BOD ja COD), sul-

faattia, metalleja sekä orgaanisia klooriyhdisteitä, joiden määrää ku-

vaava muuttuja on AOX (adsorboituvat orgaaniset halogeeniyhdisteet). 

Metsäteollisuuden jätevesien sisältämät AOX-yhdisteet muodostuvat 

massan valkaisussa.  

 

Hakemuksessa esitetyt vesistömallinnukset 

 

Finnpulp Oy:n ja Savon Sellu Oy:n yhteispuhdistamon vesistöpäästöjen 

vaikutuksia on arvioitu matemaattisilla malleilla. Mallinnusten tulokset 

on esitetty ympäristövaikutusten arviointiselostuksen liitteeseen 5, Ve-

sistövaikutusten arvioinnin liitteet, kuuluvissa selvityksissä (Pöyry Fin-

land Oy, marraskuu 2015 ja YVA Oy 24.11.2015) sekä lupahakemuksen 

täydennyksessä, luvun 17.3 korvaavassa vesistövaikutusten arviointisel-

vityksessä (Pöyry Finland Oy, toukokuu 2016). Malleilla on arvioitu jä-
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teveden tiheyskäyttäytymistä ja vaikutuksia Kallaveden happitilantee-

seen, veden kemialliseen laatuun, sedimentin laatuun, lämpötilaan, jääti-

lanteeseen, perustuotantoon, pohjaeläimistöön ja ekologiseen luokituk-

seen. Lisäksi on arvioitu hankkeen vaikutuksia Kuopion Veden vedenot-

toon ja raakaveden laatuun AOX-yhdisteiden osalta (Pöyry Finland Oy 

15.3.2016). Vesistövaikutusten arvioinnissa on käsitelty myös hankkeen 

edellyttämien ruoppausten ja vesialueen täytön vaikutuksia.  

 

Malleilla on lisäksi arvioitu jätevesipäästöjen alkulaimentumista sekä 

jätevesipäästöjen ja lämpökuorman leviämistä. Mallinnus on tehty erik-

seen talvi- ja kesäajalle keskimääräisessä vesitilanteessa ja kuivana 

vuonna. 

 

Päästöjen vaikutusten laskennassa on virtaustietoina käytetty Kelloselän 

tulovirtaamia Kallansiltojen kautta Iisalmen reitiltä ja Ruskeaveden 

kautta Nilsiän reitiltä. Virtaamat on laskettu Suomen ympäristökeskuk-

sen vesistömallilla. Vedenkorkeustietoina on käytetty Kallaveden Itkon-

niemen havaintoaseman mittaustietojen vuorokausikeskiarvoja. Tuulitie-

toina on käytetty Rissalan lentokentällä sijaitsevan Ilmatieteen laitoksen 

mittausaseman tietoja. Nilsiän reitiltä Kallaveteen tulevan virtaaman ja-

kautuminen Ruskeaveden ja Kortesalmen kesken perustuu virtausaukko-

jen poikkileikkauksiin. Malleissa on käytetty päästötietoina hakijan lu-

pahakemuksessa esittämiä Finnpulp Oy:n ja Savon Sellu Oy:n yhteis-

puhdistamon päästöjä. Päästöjen vaikutus on laskettu Kallaveden veden-

laatutulosten perusteella lisäämällä nykytilaan uuden laitoksen päästöt.  

 

Kuormitusmalli laskee jätevesi- ja lämpöpäästöjen laimenemista eri ve-

sisyvyyksissä etäännyttäessä purkupaikasta. Mallinnuksen tulokset on 

esitetty pintavettä ja pohjan läheistä vesikerrosta koskevina karttatarkas-

teluina erikseen avovesiajalle ja jääpeitteiselle ajalle. Kasviplanktonmal-

lissa levämäärän muutos perustuu ravinteiden lisääntymiseen ja lämpöti-

lan nousuun. Hakemukseen kuuluvassa vesistövaikutusarviossa on esi-

tetty kartat vesipäästöjen vaikutuksesta Kallaveden happitilanteeseen, 

kasviplanktonin biomassaan ja jään paksuuteen. Ympäristövaikutusten 

arviointiselostuksen liitteen 5 vesistövaikutusten arviointiraportissa on 

esitetty lisäksi karttatarkastelu yhteispuhdistamon typen ja AOX-yhdis-

teiden pitoisuuksien kohoamisesta Kallavedellä sekä lämpötilan muu-

tosta kuvaava kartta. Liitteen 5 happi- ja kasviplanktonmallinnuksen ra-

portissa on esitetty virtaamakartat eri tuulitilanteissa ja jääpeitteisenä ai-

kana, sekä kartat Kallaveden suolapitoisuudesta, happipitoisuuden muu-

toksista ja kasviplanktonbiomassan muutoksesta. Mallinnustuloksiin pe-

rustuen on esitetty fosforin ja klorofyllin pitoisuusmuutokset Kallaveden 

eri osissa ja tarkasteltu näitä muutoksia suhteessa vesipuitedirektiivin 

ekologisen luokituksen raja-arvopitoisuuksiin. 
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Tertiääripuhdistuksen vaihtoehtotarkastelu 

 

Jäteveden tertiääripuhdistuksen vaihtoehdoista on tehty lupahakemuk-

seen liitetty tarkastelu (ÅF-Consult Oy 26.5.2016). Selvityksessä on kä-

sitelty kemiallista saostusta, jälkisuodatusta ja kemiallista hapetusta. Ke-

miallisen saostuksen katsottiin soveltuvan parhaiten biotuotetehtaan jäte-

vesien tertiäärikäsittelyyn, koska tehtaan kriittisimmiksi päästöparamet-

reiksi arvioitiin fosfori ja kemiallinen hapenkulutus (COD). Kun käsitte-

lyn tavoitteena on erityisesti fosforin ja happea kuluttavan orgaanisen 

aineen poisto, voidaan saostuskemikaaleina käyttää alumiinisulfaattia, 

polyalumiinikloridia ja rautasuoloja. Selvityksessä tarkasteltiin tarkem-

min jäteveden tertiäärikäsittelytuloksia käytettäessä saostuskemikaalina 

alumiinisulfaattia. 

 

Selvityksen mukaan kemiallisella saostuksella pystytään pienentämään 

COD-, AOX- ja fosforipäästöjä. Saostuskemikaaleilla voidaan biologi-

sen puhdistuksen jälkeen poistaa enimmillään 45 prosenttia COD:sta ja 

70 prosenttia fosforista. Kemialliseen saostukseen liittyvänä suurimpina 

ongelmina tuotiin esille saostuksesta muodostuva suuri lietemäärä ja 

lietteen hävittämisen ongelmat, jätevesistä aiheutuvan suolapäästön sekä 

alumiini- ja rautapitoisuuksien kasvu. Suolapäästöt kasvavat, koska suu-

rin osa lisätystä kemikaalimäärästä ei sitoudu lietteeseen, vaan siirtyy 

jäteveden mukana vesistöön.  

 

Finnpulp Oy on toimittanut hallinto-oikeuden pyynnöstä lisäselvityksen 

(ÅF-Consult Oy 9.5.2018) jäteveden tertiäärikäsittelytuloksista käytettä-

essä saostuskemikaaleina muita edellä mainitussa selvityksessä mainit-

tuja saostuskemikaaleja kuin alumiinisulfaattia käsittelytehoineen ja kus-

tannuksineen sekä mahdollisuuksista vähentää sulfaattipäästöjä.  

 

Viranomaislausuntoja vesistömallinnuksista 

 

Suomen ympäristökeskus on 18.8.2016 antanut aluehallintovirastolle 

lausunnon Finnpulp Oy:n biotuotetehtaan jätevesipäästöjen vaikutuk-

sesta Kallaveden tilaan ja Kuopion kaupungin vedenottoon. Suomen ym-

päristökeskus on todennut, että hakemuksessa esitetyt mallinnukset on 

tehty tunnetuilla ja tarkoitukseen sopivilla mallityökaluilla. Suomen ym-

päristökeskuksella ei ollut huomautettavaa purkupaikan lähialueen mal-

linnuksesta. Koko Kallaveden mallinnuksiin liittyy epävarmuutta erityi-

sesti sulfaatin ja kadmiumin päästöihin liittyen. Epävarmuus kohdistuu 

mallin kuvaukseen vertikaalisekoittumisesta ja siihen, että mallilla ei 

pystytty toistamaan päävirtauksen kulkua Säyneensalon itäpuolelta. Suo-

men ympäristökeskus on lausunnossaan myös esittänyt, että hakijan tu-

lisi ottaa laskelmissaan huomioon vedenlaatumallien kertoimien epävar-

muus, Iisalmen ja Nilsiän reittien ravinnepitoisuuden vaihtelu ja tarken-
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taa Säyneensaloa ympäröiviä virtauskenttätuloksia vääristävät syvyystie-

dot sekä laskea ennusteiden virhevarianssit ja luottamusvälit. Suomen 

ympäristökeskus on lisäksi esittänyt, että mikäli AOX-yhdisteiden pitoi-

suus saattaa olla lähellä terveysperusteisia raja-arvoja, tulisi hakijan tar-

kemmin arvioida mallinnusvirheiden ja epätarkkuuksien vaikutus.  

 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on lupahake-

muksestaan antamassaan lausunnossa 19.8.2016 todennut, että suurin 

epävarmuus liittyy happi- ja virtausmallinnukseen. Kasviplanktonin bio-

massamallinnuksessa käytetty muuntoyhtälö voi tuottaa humusvesiym-

päristössä liian pieniä a-klorofyllin arvoja. Lausunnossa on kiinnitetty 

huomiota happimallinnuksen virhelähteisiin, joita ovat todellista voi-

makkaampi vertikaalisekoittuminen ja epävarmuus jäteveden kulkeutu-

missyvyydestä. Fosforimallinnuksen antamaa pitoisuuslisäystä on pi-

detty oikean suuntaisena. 

 

Johtopäätös 

 

Lupahakemukseen liitettäväksi vaadittujen tietojen osalta hallinto-oikeus 

ensinnäkin toteaa, että kyseessä on uusi toiminta, jolloin kaikilta osin ei 

ole saatavilla yksityiskohtaisia selvityksiä. Hallinto-oikeus toteaa lisäksi, 

että matemaattisten mallien antamiin tuloksiin liittyy aina epävarmuutta.  

 

Lupahakemuksessa on kuvattu laskennan perusteena olevat lähtötiedot. 

Lähtötietojen kuvauksessa ei ole ilmoitettu, sisältävätkö laskennan pe-

rusteena olevat päästömäärät myös häiriöpäästöt. Tämä ei sellaisenaan 

vaikuta tulosten luotettavuuteen, koska ohijuoksutukset, ylivuodot ja 

häiriötilanteiden päästöt on mahdollista määrätä sisällytettäväksi päästö-

rajoihin.  

 

Happimallinnukseen on todettu liittyvän useita epävarmuustekijöitä. 

Niitä ovat orgaanisen aineen fraktioiden erilainen hajoamisnopeus, sedi-

mentin ja veden rajapinnan prosessit ja kasviplanktonmallinnukseen si-

sältyvä epävarmuus. Lisäksi jäähdytysvesien lämpökuorma vaikuttaa jä-

teveden sekoittumiseen ja toisaalta happea kuluttavan hajotustoiminnan 

vilkastumiseen.  

 

Hakemuksessa on esitetty mallien antamiin tuloksiin liittyvät epävar-

muustekijät ja analysoitu tulosten luotettavuutta. Luotettavuustarkaste-

lussa on tuotu esille myös Savon Sellu Oy:n jätevesien kulkeutuminen 

välivedessä ja mallituloksista poiketen Säyneensalon itäpuolelta. Edellä 

lausutun perusteella ja kun erityisesti otetaan huomioon Suomen ympä-

ristökeskuksen lausunto ja kun tarkastelun kohteena on teollinen toi-

minta, joka on olemassa olevaa tekniikkaa ja jonka prosessin päästöt 

yleisesti ottaen tiedetään ennalta, hallinto-oikeus katsoo, että malleissa 
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käytetyt lähtötiedot ja epävarmuustarkastelut ovat olleet asianmukaiset 

ja lupaharkinnan kannalta riittävät. 

 

Virtausten laskennan periaatteita sekä Nilsiän reitin virtauksen jakautu-

mista Ruskeaveden ja Kortesalmen kesken koskevista valituksissa esite-

tyistä ja katselmuksella esiin tuoduista seikoista hallinto-oikeus toteaa, 

että asian käsittelyssä aluehallintovirastossa hakija on vastineessaan lu-

pahakemuksesta esitettyihin muistutuksiin ilmoittanut, että Nilsiän reitin 

virtauksen jakautuminen Ruskeaveden ja Kortesalmen kesken perustuu 

kyseisten salmien virtausaukkojen poikkipinta-alojen suhteeseen. Vali-

tuksissa on viitattu Pro Sorsasalo-Virtasalmi ry:n tekemän muistutuksen 

täydennykseen 22.12.2016, jossa on esitetty Kelloselän salmien, Ruskea-

veden salmien ja Kortesalmen virtausaukkojen mitat ja laskelma virtauk-

sen jakautumisesta. Laskelmassa on arvioitu, että Jännevirran vedestä 

virtaa Ruskeaveden salmien kautta Kelloselälle 2/3 ja Kortesalmen 

kautta 1/3 Vaajasalon eteläpuolelle. Tuulitilanteiden vaikutuksesta veden 

virtaukseen Kelloselällä hallinto-oikeus toteaa, että tuuli vaikuttaa veden 

pintavirtauksiin, mutta kokonaisvirtauksen jakautumiseen sillä ei ole 

oleellista merkitystä. Hallinto-oikeus toteaa, että asiakirjoissa on esitetty 

virtausjakauman määrityksen perusteet. Valituksissa ei ole esitetty pe-

rusteluja sille, että malliarvioiden pohjana käytetty virtausjakauma olisi 

virheellinen. Näin ollen vaikutusarviointeja voidaan virtausten osalta pi-

tää riittävinä ja asianmukaisina. 

 

Siltä osin kuin valituksissa on viitattu ilmapäästöjen merkitykseen vesis-

tövaikutusten kannalta, hallinto-oikeus toteaa, että hakemusasiakirjoihin 

liitetyssä ympäristövaikutusten arviointiselostuksen liitteessä on ilma-

päästöjen leviämismallinnukset, joiden tulosten mukaan typpidioksidin 

ja rikkidioksidin pitoisuuslisäykset olisivat vähäisiä eikä niillä voi katsoa 

olevan sanottavaa vaikutusta vesistössä. Asiassa ei ole ilmennyt perus-

teita arvioida asiaa toisin.  

 

Jäähdytysvesien lämpöpäästön pienentämisestä hakemusasiakirjoissa ei 

ole esitetty selvityksiä. Finnpulp Oy on hallinto-oikeuden pyynnöstä ar-

vioinut mahdollisuuksia lämpöpäästöjen vähentämiseksi. Yhtiö on esit-

tänyt, että kokonaislämpöpäästöä ei voida teknisillä keinoilla pienentää. 

Vesistöön johdettavaa lämpökuormaa voitaisiin vähentää käyttämällä 

jäähdytystorneja ja kierrättämällä jäähdytysvettä. Jäähdytystornien vaa-

tima lisäinvestointi olisi huomattava ja jäähdytystornien haittavaikutuk-

sina olisivat puhaltimien meluvaikutukset ja vesihöyrypatsas. Tähän 

nähden ja kun päätöksen lupamääräyksessä 51 on asetettu selvitysvel-

voite jäähdytysvesien lämpökuorman ja jätevesikuormituksen yhteisvai-

kutusten selvittämisestä on kyseisessä tarkastelussa mahdollista edelleen 

selvittää keinoja lämpöpäästön vähentämiseksi.  
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Näin ollen jätevesipäästöjen vaikutuksista ja niiden vähentämis- ja puh-

distamismenetelmistä sekä jäähdytysvesistä lämpöpäästöineen on esi-

tetty ympäristönsuojelulain ja -asetuksen säännöksissä säädetyt seikat 

sillä tarkkuudella, että esitettyjen tietojen perustella on voitu tehdä har-

kinta luvan edellytysten täyttymisestä.  

 

Lupahakemustietojen riittävyys muilta osin 

 

Leskisen valituksessa on esitetty, että lupahakemuksen käsittelyn yhtey-

dessä ei ole käsitelty tehtaan vaikutuksia suuri puunkäytön tarve huomi-

oon ottaen luonnon monimuotoisuuden säilymiselle ja metsien kestä-

välle käytölle. Lisäksi on esitetty, että energian käyttöä ei ole hakemuk-

sessa käsitelty kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti.  

 

Hallinto-oikeus toteaa, että lupahakemuksessa on ympäristönsuojeluase-

tuksen 3 §:n edellyttämällä tavalla esitetty tiedot puuraaka-aineista, nii-

den hankinnasta ja käsittelystä sekä esitetty tiedot energian käytöstä ja 

tehokkuudesta sen mukaan kuin ympäristönsuojelulain mukaisessa ym-

päristölupaharkinnassa tulee tarkasteltavaksi toiminnasta aiheutuvien 

päästöjen seuraukset ja niiden sallittavuus. Hanketta koskevassa ympä-

ristövaikutusten arviointimenettelyssä on tarkasteltu hankkeen vaikutuk-

sia metsäluonnon monimuotoisuudelle. Edellä todetusti hanketta koske-

vassa ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa on esitetty riittävät 

tiedot siinä menettelyssä lain mukaan esitettävistä seikoista. YVA-me-

nettelyssä YVA-yhteysviranomainen on lausunnossaan arviointiselos-

tuksesta esittänyt edelleen tarkasteltavaksi puunhankinnan vaikutuksia 

luonnon monimuotoisuuden kannalta. Tuollainen jatkotarkastelu on tul-

lut käsiteltäväksi hanketta koskevan maankäyttöratkaisun yhteydessä ja 

mahdollisessa muussa menettelyssä. Ympäristölupahakemuksessa on 

esitetty ympäristönsuojeluasetuksen 3 ja 5 §:n säädetyt tiedot. Selvityk-

set toiminnasta ja sen vaikutuksista ovat olleet ympäristönsuojelulain   

39 §:n 2 momentin edellyttämällä tavalla riittävät lupaharkinnan suorit-

tamiseksi.  

 

( -- ) 

 

Luvan myöntämisen edellytykset 

 

Säännökset 

 

Ympäristönsuojelulain keskeiset säännökset lupaharkinnasta 

 

Ympäristönsuojelulain 5 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan laissa tarkoi-

tetaan ympäristön pilaantumisella sellaista päästöä, jonka seurauksena 

aiheutuu joko yksin tai yhdessä muiden päästöjen kanssa: a) terveyshait-
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taa; b) haittaa luonnolle ja sen toiminnoille; c) luonnonvarojen käyttämi-

sen estymistä tai melkoista vaikeutumista; d) ympäristön yleisen viihtyi-

syyden tai erityisten kulttuuriarvojen vähentymistä; e) ympäristön ylei-

seen virkistyskäyttöön soveltuvuuden vähentymistä; f) vahinkoa tai hait-

taa omaisuudelle taikka sen käytölle; tai g) muu näihin rinnastettava 

yleisen tai yksityisen edun loukkaus. 

 

Ympäristönsuojelulain 11 §:n mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa 

aiheuttava toiminta on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava siten, että 

toiminnasta ei aiheudu pilaantumista tai sen vaaraa ja pilaantuminen voi-

daan ehkäistä. Mainitun pykälän 2 momentin mukaan toiminnan sijoitus-

paikan soveltuvuutta arvioitaessa on otettava huomioon toiminnan:       

1) luonne, kesto, ajankohta ja vaikutusten merkittävyys sekä pilaantumi-

sen 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 mahdol-

liset sijoituspaikat alueella. 

 

( -- ) 

 

Ympäristönsuojelulain 49 §:n, oikeastaan 48 §:n, 1 ja 2 momenttien mu-

kaan lupaviranomaisen on tutkittava ympäristöluvan myöntämisen edel-

lytykset ja otettava huomioon asiassa annetut lausunnot ja tehdyt muistu-

tukset ja mielipiteet. Lupaviranomaisen on muutoinkin otettava huomi-

oon, mitä yleisen ja yksityisen edun turvaamiseksi säädetään. Ympäris-

tölupa on myönnettävä, jos toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jä-

telain sekä niiden nojalla annettujen säännösten vaatimukset. 

 

Ympäristönsuojelulain 49 §:n mukaan ympäristöluvan myöntäminen 

edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toiminnan si-

joituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toi-

mintojen kanssa: 1) terveyshaittaa; 2) merkittävää muuta 5 §:n 1 mo-

mentin 2 kohdassa tarkoitettua seurausta tai sen vaaraa; 3) 16–18 §:ssä 

kiellettyä seurausta; 4) erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista 

taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömah-

dollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella; 5) eräistä naapu-

ruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta 

rasitusta; 

 

Ympäristönsuojelulain 51 §:n 2 momentin mukaan ympäristöluvassa on 

49 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun seurauksen merkittävyyttä ar-

vioitaessa otettava huomioon, mitä vesienhoidon ja merenhoidon järjes-

tämisestä annetun lain mukaisessa vesienhoitosuunnitelmassa tai meren-

hoitosuunnitelmassa esitetään toiminnan vaikutusalueen vesien ja me-

riympäristön tilaan ja käyttöön liittyvistä seikoista. 
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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 jäl-

keisestä alueen kunnostamisesta ja päästöjen ehkäisemisestä sekä muista 

toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimista; 6) muista toimista, joilla eh-

käistään tai vähennetään ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Maini-

tun pykälän 3 momentin mukaan lupamääräyksiä annettaessa on otettava 

huomioon toiminnan luonne, sen alueen ominaisuudet, jolla toiminnan 

vaikutus ilmenee, toiminnan vaikutus ympäristöön kokonaisuutena, ym-

päristön pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys 

ympäristön kokonaisuuden kannalta sekä tekniset ja taloudelliset mah-

dollisuudet toteuttaa nämä toimet. Päästöraja-arvoa sekä päästöjen eh-

käisemistä ja rajoittamista koskevien lupamääräysten tulee perustua par-

haaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan. Lupamääräyksissä ei kuitenkaan 

saa velvoittaa käyttämään vain tiettyä tekniikkaa. Lisäksi on tarpeen mu-

kaan otettava huomioon energian ja materiaalien käytön tehokkuus sekä 

varautuminen onnettomuuksien ehkäisemiseen ja niiden seurausten ra-

joittamiseen. 

 

Ympäristönsuojelulain 53 §:n mukaan parhaan käyttökelpoisen teknii-

kan sisältöä arvioitaessa on otettava huomioon: 1) jätteiden määrän ja 

haitallisuuden vähentäminen; 2) tuotannossa käytettävien aineiden ja 

siinä syntyvien jätteiden uudelleen käytön ja hyödyntämisen mahdolli-

suus; 3) tuotannossa käytettävien aineiden vaarallisuus sekä mahdolli-

suudet käyttää entistä haitattomampia aineita; 4) päästöjen laatu, määrä 

ja vaikutus; 5) käytettyjen raaka-aineiden laatu ja kulutus; 6) energian 

käytön tehokkuus; 7) toiminnan riskien ja onnettomuusvaarojen ennalta 

ehkäiseminen sekä onnettomuuksien seurausten ehkäiseminen; 8) par-

haan käyttökelpoisen tekniikan käyttöönottoon vaadittava aika ja toimin-

nan suunnitellun aloittamisajankohdan merkitys sekä päästöjen ehkäise-

misen ja rajoittamisen kustannukset ja hyödyt; 9) vaikutukset ympäris-

töön; 10) teollisessa mittakaavassa käytössä olevat tuotantomenetelmät 

ja menetelmät päästöjen hallitsemiseksi; 11) tekniikan ja luonnontieteel-

lisen tiedon kehitys; 12) Euroopan komission ja kansainvälisten toimie-

linten julkaisemat tiedot parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta. 

 

Ympäristönsuojelulain 54 §:n 1 momentin mukaan ympäristöluvassa 

voidaan määrätä, että toiminnanharjoittajan on tehtävä erityinen selvitys 

toiminnasta aiheutuvan ympäristön pilaantumisen tai sen vaaran selvittä-

miseksi, jos lupaharkintaa varten ei ole voitu toimittaa yksityiskohtaisia 

tietoja päästöistä, jätteistä tai toiminnan vaikutuksista. Mainitun pykälän 

2 momentin mukaan selvitys on toimitettava lupaviranomaiselle luvassa 
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määrättynä ajankohtana. Selvityksen tekemiselle on annettava riittävä 

aika.  

 

Ympäristönsuojelulain 62 §:n 1 momentin mukaan ympäristöluvassa on 

annettava tarpeelliset määräykset päästöjen ja toiminnan tarkkailusta 

sekä toiminnan vaikutusten ja toiminnan lopettamisen jälkeisen ympäris-

tön tilan tarkkailusta. Mainitun pykälän 2 momentin mukaan tarkkailun 

toteuttamiseksi luvassa on määrättävä mittausmenetelmistä ja mittausten 

tiheydestä. Luvassa on myös määrättävä siitä, miten seurannan ja tark-

kailun tulokset arvioidaan ja miten tulokset toimitetaan valvontaviran-

omaiselle. Toiminnanharjoittaja voidaan määrätä antamaan valvontaa 

varten myös muita tarpeellisia tietoja. Mainitun pykälän 3 momentin 

mukaan toiminnanharjoittajan on toimitettava valvontaviranomaiselle 

säännöllisesti päästöjen tarkkailun tulokset ja muut valvontaa varten tar-

vittavat tiedot, siten kuin ympäristöluvassa tarkemmin määrätään. Tiedot 

direktiivilaitoksen päästöjen tarkkailun tuloksista ja muut valvontaa var-

ten tarpeelliset tiedot direktiivilaitoksen luvan noudattamisesta on toimi-

tettava valvontaviranomaiselle vähintään kerran vuodessa. 

 

Ympäristönsuojelulain 63 §:n mukaan lupaviranomainen voi tarvittaessa 

ympäristöluvassa määrätä useat luvanhaltijat yhdessä tarkkailemaan toi-

mintojensa vaikutusta (yhteistarkkailu) tai hyväksyä toiminnan tarkkai-

lemiseksi osallistumisen alueella tehtävään seurantaan. Yhteistarkkailu 

voi koskea ympäristönsuojelulakiin ja vesilakiin perustuvaa tarkkailua. 

 

Ympäristönsuojelulain 74 §:n 1 momentin mukaan direktiivilaitoksen 

ympäristöluvassa on tarvittaessa annettava määräykset toiminnan ener-

gian käytön tehokkuudesta ja tehokkuuden parantamisesta. Määräysten 

on oltava teknisesti, taloudellisesti ja tuotannollisesti toteuttamiskelpoi-

sia ja ne voivat koskea: 1) energian käytön tehokkuuden selvittämistä ja 

hallintaa; 2) energian käytön tehokkuuden seurantaa käytettävissä ole-

vien tunnuslukujen avulla; 3) sen varmistamista, että uutta laitosta ra-

kennettaessa ja jo toiminnassa olevaa laitosta olennaisesti uudistettaessa 

ympäristön pilaantumisen ehkäisemistä arvioidaan kokonaisvaltaisesti ja 

parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaisesti ottaen päästöjen lisäksi 

huomioon energiatehokkuus. Mainitun pykälän 2 momentin mukaan lu-

vassa voidaan määrätä, että toiminnanharjoittajan on toimitettava tietoja 

energiatehokkuuden kehittymisestä valvontaviranomaiselle. 

 

Ympäristönsuojelulain 75 §:n 1 momentin mukaan direktiivilaitoksen 

päästöraja-arvojen, tarkkailun ja muiden lupamääräysten on parhaan 

käyttökelpoisen tekniikan vaatimuksen toteuttamiseksi perustuttava pää-

telmiin. Päästöille on ympäristöluvassa määrättävä päästöraja-arvot si-

ten, että päätelmien päästötasoja ei ylitetä laitoksen normaaleissa toimin-

taolosuhteissa. Mainitun pykälän 2 momentin mukaan, jos päätelmissä ei 

ole ilmoitettu päästötasoja, luvassa on annettava tarpeelliset määräykset 
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päätelmissä kuvattua parasta käyttökelpoista tekniikkaa vastaavan ympä-

ristönsuojelun tason saavuttamiseksi. Jos päätelmissä ei ole kuvattu lai-

toksella käytettävää tekniikkaa, parhaan käyttökelpoisen tekniikan arvi-

ointiin sovelletaan päästöraja-arvoja määrättäessä 53 §:ssä säädettyjä ar-

viointiperusteita. Mainitun pykälän 3 momentin mukaan, jos päätelmissä 

ei ole kuvattu lupahakemuksessa tarkoitetun toiminnan tai tuotantome-

netelmän tyyppiä tai niiden kaikkia ympäristövaikutuksia, lupamääräyk-

set on tarpeellisilta osin annettava 53 §:n mukaisesti arvioidun parhaan 

käyttökelpoisen tekniikan perusteella. Toiminnanharjoittajaa on kuultava 

tämän momentin mukaan annettavista lupamääräyksistä, jos määräykset 

poikkeavat olennaisesti siitä, mitä hakija on hakemuksessaan esittänyt 

parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta, päästöjen rajoittamisesta ja tark-

kailusta. 

 

Ympäristönsuojelulain 77 §:n 1 momentin mukaan edellä 75 §:n 1 mo-

mentin nojalla määrättävät päästöraja-arvot on määrättävä samalle tai 

lyhyemmälle ajanjaksolle ja samojen vertailuolosuhteiden mukaisina 

kuin päästötasot. Mainitun pykälän 2 momentin mukaan raja-arvot, ajan-

jaksot ja vertailuolosuhteet voidaan 1 momentista poiketen määrätä toi-

sin, jos se on päästöjen tai tarkkailun luonteen vuoksi tarpeen. Toimin-

nanharjoittajan on ympäristöluvassa tarkemmin määrättävällä tavalla toi-

mitettava valvontaviranomaiselle vähintään kerran vuodessa yhteenveto 

kyseisten päästöjen tarkkailun tuloksista samalta ajanjaksolta ja samojen 

vertailuolosuhteiden mukaisina kuin päästötasoissa. 

 

BAT-päätelmät 

 

Biotuotetehtaan toimintaa koskevat massan, paperin ja kartongin valmis-

tuksen parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa koskevat vahvistetut pää-

telmät Euroopan unionin 30.9.2014 julkaiseman täytäntöönpanopäätök-

sen perusteella. BAT-päätelmissä on muun ohella annettu sulfaattisellun 

valmistukselle parhaan käytettävissä olevan tekniikan mukaiset päästöta-

sot vesistöön kohdistuvalle jätevesikuormitukselle.  

 

Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain säännöksiä 

 

Vesipolitiikan puitteista annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston di-

rektiivi 2000/60/EY (vesipuitedirektiivi) on Suomessa pantu täytäntöön 

vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetulla lailla 1299/2004 

(vesienhoitolaki) sekä ympäristönsuojelulakiin ja vesilakiin on lisätty 

säännökset vesienhoitosuunnitelmien merkityksestä hankkeiden lupahar-

kinnassa. 

 

Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (vesienhoito-

laki) 2 §:n 4 kohdan määritelmän mukaan vesienhoitolaissa pintavesi-
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muodostumalla tarkoitetaan pintavesien erillistä ja merkittävää osaa, ku-

ten järveä, tekoallasta, puroa, jokea tai kanavaa, puron, joen tai kanavan 

osaa, jokisuun vaihettumisaluetta tai rannikkoveden osaa.  

 

Vesienhoitolain 8 §:n 1 momentin mukaan pinta- ja pohjavedet luokitel-

laan ihmisten toiminnan aiheuttaman muutoksen voimakkuuden perus-

teella. Pintaveden luokka perustuu ekologiseen ja kemialliseen tilaan sen 

mukaan, kumpi niistä on huonompi.  

 

Vesienhoitolain 21 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan vesienhoitosuun-

nitelman ja toimenpideohjelman tavoitteena on, että pinta- ja pohjavesi-

muodostumien tila ei heikkene ja että niiden tila on vähintään hyvä. 

 

Vesienhoitolain 28 §:n mukaan valtion ja kuntien viranomaisten sekä vi-

ranomaistehtäviä hoitavien muiden elinten on otettava soveltuvin osin 

toiminnassaan huomioon valtioneuvoston 17 §:n mukaisesti hyväksymät 

vesienhoitosuunnitelmat.  

 

Vesienhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen (ve-

sienhoitoasetus) 9 §:n 1 momentin mukaan asetuksessa tarkoitetaan pin-

taveden ekologisen tilan luokittelussa: 1) biologisilla tekijöillä kasvi-

planktonia, päällysleviä, makroleviä, muuta vesikasvillisuutta, pohja-

eläimistöä ja kalastoa; 2) hydrologis-morfologisilla tekijöillä vir-

tausoloja, viipymää, veden korkeutta, syvyyssuhteita, pohjan ja ranta-

vyöhykkeen rakennetta sekä yhteyttä pohjaveteen; 3) fysikaalis-kemial-

lisilla tekijöillä näkösyvyyttä, lämpöoloja, happioloja, suolaisuutta, hap-

pamoitumistilannetta, ravinneoloja ja kansallisesti valittuja vesiympäris-

tölle vaarallisista ja haitallisista aineista annetun valtioneuvoston asetuk-

sen liitteen 1 D kohdassa tarkoitettuja aineita. 

 

Edellä mainitun pykälän 2 momentin mukaan kohdassa 1–3 tarkoitetut 

tekijät joki-, järvi- ja rannikkovesissä on esitetty tarkemmin asetuksen 

liitteessä 1 sekä vesipuitedirektiivin liitteessä V. 

 

Kyseessä olevat vesienhoitosuunnitelma ja toimenpideohjelma 

 

Valtioneuvosto on 3.12.2015 hyväksynyt vesienhoitosuunnitelman 

Vuoksen vesistöalueelle vuosiksi 2016–2021. Vesienhoitosuunnitel-

massa Kallavesi -vesimuodostumaan kuuluu Kallansiltojen alapuolinen 

Keski-Kallavesi, Sotkaselkä ja Koirus.  

 

Pohjois-Savon vesienhoidon toimenpideohjelma Vuoksen ja Kymijoen-

Suomenlahden vesienhoitoalueille on laadittu vuosiksi 2016–2021. Toi-

menpideohjelmassa on esitetty yksityiskohtaisemmin kunkin suunnitte-

lualueen pinta- ja pohjavesien tilaan, muutostekijöihin, tilatavoitteisiin ja 

toimenpiteisiin liittyvät asiat.  
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Vesienhoitosuunnitelmassa esitettyjen vesienhoidon toimenpiteistä teol-

lisuuden osalta on todettu muun muassa seuraavaa: BAT-päätelmät oh-

jaavat teollisuuspäästödirektiivin soveltamisalan toimintojen päästömää-

räyksiä. Mikäli ympäristönlaatunormit tai muut ympäristön tilan vaati-

mukset edellyttävät tiukempia lupamääräyksiä, niitä voidaan antaa lupa-

päätöksessä. Vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden pääs-

töjen sääntelyä ja tarkkailuja tehostetaan. Teollisuuspäästödirektiivin 

mukaan pohjavesistä tulee laatia perustilaselvitys. Erityistä huomiota 

kiinnitetään häiriötilanteiden ennalta ehkäisyyn.  

 

Kaikki ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavat toiminnot tarvitse-

vat ympäristöluvan. Teollisuussektorilla päästöjen rajoittaminen perus-

tuu parhaaseen käytettävissä olevaan tekniikkaan (BAT).  

 

Vesienhoitosuunnitelmassa vuosiksi 2016–2021 Kallaveden ekologinen 

ja kemiallinen tila on luokiteltu hyväksi. Luokitus ei ole muuttunut en-

simmäiseen suunnittelukauteen verrattuna.  

 

Vesistövaikutukset 

 

Useissa valituksissa on vaadittu lupapäätöksen kumoamista toiminnasta 

aiheutuvien jätevesipäästöjen ja jäähdytysvesien johtamisesta aiheutuvan 

lämpöpäästön vuoksi. Valituksissa on esitetty, että toiminnasta aiheutu-

vat päästöt vesistöön vaikuttavat Kallaveden ekologiseen tilaan ja hanke 

on vastoin Euroopan unionin vesipolitiikan puitteista annetun direktiivin 

tavoitteita. Valituksissa on toissijaisesti vaadittu jätevesien sisältämien 

haitallisten aineiden luvassa asetettujen päästöraja-arvojen tiukenta-

mista. 

 

Hakemusasiakirjoissa olevat keskeiset tiedot vaikutuksista vesistöön 

 

Vesistön nykytila 

 

Kallaveden keskivirtaama on 150 m³/s. Iisalmen reittiin kuuluva Kalla-

veden valuma-alueen osa Kallansiltojen pohjoispuolella on kooltaan      

6 644 km². Tulovirtaama Kallaveteen tältä alueelta on keskivirtaamati-

lanteessa 80 m³/s. Kallaveteen koillisesta purkautuvan Nilsiän reitin va-

luma-alue on 5 422 km2 ja keskivirtaama noin 70 m³/s. Nilsiän reitin ve-

simäärästä noin kaksi kolmasosaa purkautuu Kelloselälle ja kolmannes 

Kortesalmen kautta Etelä-Kallavedelle. 

 

Lupapäätöksessä on esitetty vedenlaatutietoja biotuotetehtaan ja Savon 

Sellu Oy:n yhteispuhdistamon suunnitellulta purkualueelta vuosilta 

2005–2015. Alueelle johdetaan nykyisin Savon Sellu Oy:n puhdistetut 

jätevedet. Suunnitellun biotuotetehtaan jätevesien purkupaikan lähin 
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seurantapaikka on Sorsasalon edustan syvännehavaintopaikka Kallavesi 

338A, joka on Savon Sellu Oy:n velvoitetarkkailun tarkkailupiste.  

 

Seurantajaksolla veden kokonaisfosforipitoisuus oli päällysvedessä kes-

kimäärin 23 μg/l ja alusvedessä 38 μg/l. Keskimääräinen kokonaistyppi-

pitoisuus oli päällysvedessä 906 μg/l ja alusvedessä 1 031 μg/l. Levä-

määrää kuvaava a-klorofyllipitoisuus oli kasvukaudella keskimäärin    

10 μg/l. Fosforin ja a-klorofyllin pitoisuudet ilmensivät lievää rehe-

vyyttä.  

 

Keskimääräinen sulfaattipitoisuus oli päällysvedessä 7 mg/l ja alusve-

dessä 9 mg/l. Ammoniumtyppipitoisuudet, osittain kokonaistyppipitoi-

suudet sekä sulfaattipitoisuudet ja ajoittain myös sähkönjohtavuus olivat 

Sorsasalon edustalla korkeampia kuin Pohjois-Kallavedellä, mikä viittaa 

Savon Sellu Oy:n ja Nilsiän reitin tuoman kuormituksen vaikutukseen. 

Merkittävä osa Kallaveden kuormituksesta tulee tulovirtaamien mukana 

Iisalmen reitiltä ja Nilsiän reitiltä.  

 

Nykyinen kuormitus on aiheuttanut syvänteiden happitilanteen heikenty-

mistä. Kelloselän syvänteessä on aloitettu hapetus vuonna 1986 Savon 

Sellu Oy:n jätevesien aiheuttamien happikatojen estämiseksi.  

 

Jäähdytysveden vaikutukset 

 

Lupahakemuksessa on arvioitu, että jäähdytysvesien lämpövaikutus kes-

kittyy Kelloselän pohjoisosaan tehtaan edustalle ja Potkunsaaren ympä-

ristöön. Kesällä lämpötilan on Sorsasalon ja Potkunsaaren välisellä vesi-

alueella arvioitu nousevan pintavedessä noin 4 oC ja Potkunsaaren ym-

päristössä noin 3 oC. Muualla Kelloselällä ja Virtasalmessa pintaveden 

on arvioitu lämpenevän noin 1 oC. Pohjan lähellä veden lämpötila nou-

see kesällä pienellä alueella noin 2 oC. Kesällä jäähdytysvesien aiheut-

tama lämpeneminen voi vahvistaa Kelloselän lämpötilakerrostunei-

suutta. Talvella jäähdytysveden ja järviveden lämpötilaeron ollessa 

suuri, voi järviveden lämpötila nousta purkupaikan lähistöllä huomatta-

vasti. Jääpeitteisenä aikana Sorsasalon edustalla lämpötila nousee pinta-

vedessä 3–5 oC ja pohjan lähellä 3–4 oC. Muualla Kelloselällä pintavesi 

lämpenee noin 1–2 oC. Hakija on arvioinut, että jäähdytysvesien vaiku-

tus ei ulotu Kelloselkää laajemmalle vesialueelle. 

 

Jäähdytysvesien lämpökuorma vaikuttaa jäätilanteeseen. Havaintojen 

mukaan jään enimmäispaksuus on Itkonniemen edustalla 1980-luvulta 

alkaen ollut 40–80 cm. Lupahakemuksessa jään paksuutta on mallinnettu 

kylmien ja leutojen talvien olosuhteissa. Kelloselän mallinnettu jään 

paksuus ilman lämpökuorman vaikutusta oli kylmänä talvena noin 80 

cm ja leutona talvena 40–45 cm. Jäähdytysvedet estävät jäätymisen kyl-
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mänä talvena Sorsasalon rannan tuntumassa noin 0,5 km2:n alalta. Leu-

tona talvena sulan alueen koko on 0,8 km2 ja heikon jään alue kiertyy 

virtauksen mukaisesti Kelloniemen pohjoispuolelta kaakkoon. Mallin-

nuksen perusteella lämpökuorma ohentaa jäätä Kelloselän syvänteen 

kohdalla 15–20 cm ja Kelloselän eteläosassa noin 10 cm. Hakemuksessa 

on arvioitu, että biotuotetehtaan jäähdytysvesien purku vaikeuttaa tai es-

tää jäällä liikkumista Kelloselän pohjoisosassa. Leutoina talvina myös 

Kelloselän keskiosassa jää voi olla vaarallisen ohutta. Erityisesti alku- ja 

lopputalvesta jäähdytysvesi heikentää jäätilannetta koko Kelloselän alu-

eella.  

 

( -- )  

 

Jätevesien vaikutukset 

 

Vaikutus ravinnetasoihin 

 

Lupahakemuksessa on arvioitu, että vesistön typpipitoisuus ei tule muut-

tumaan, koska yhteispuhdistamon typpikuormitus on samaa tasoa kuin 

Savon Sellu Oy:n aikaisempi kuormitus. Biotuotetehtaan typpipäästö on 

nitraattityppeä, kun Savon Sellu Oy:n typpikuormitus on valtaosin hap-

pea kuluttavaa ammoniumtyppeä.  

 

Hakemuksessa on fosforimallinnuksen päästötasona ollut hakijan esit-

tämä 36 kg/d. Lupapäätöksellä suurin sallittu fosforipäästö on rajoitettu 

tasolle 25 kg/d. Näin ollen fosforipitoisuuden lisäys tulee olemaan hake-

muksessa esitettyä pienempi. Biotuotetehtaan fosforikuormituksesta val-

taosa on fosfaattimuodossa, joka on välittömästi levien käytössä.  

 

Biotuotetehtaan jätevedet nostavat järviveden fosforipitoisuutta eniten 

talvella alusvedessä. Fosforipitoisuuden nousu on suurinta Kettulanlah-

della, 10–12 µg/l. Kelloselän eteläosassa pitoisuusnousu alusvedessä on 

alle 10 µg/l. Talvella pitoisuusnousu päällysvedessä on noin 2 µg/l. Ke-

sällä purkualueen lähiympäristöä lukuun ottamatta fosforipitoisuus nou-

see koko vesimassassa 1–5 µg/l.  

 

Vaikutus perustuotantoon 

 

Lupahakemuksessa on arvioitu, että yhteispuhdistamon päästöt vaikutta-

vat kasviplanktonbiomassaan merkittävimmin Kelloselällä. Kasviplank-

tonbiomassan muutosta on arvioitu mallilla ja mallin laskemat tulokset 

on muutettu klorofyllipitoisuudeksi.  
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Klorofyllipitoisuuden on arvioitu nousevan Kelloselällä noin 1,6 µg/l eli 

noin 20 prosenttia. Säyneensalon tasolla muutos on noin 1 µg/l. Kasvi-

planktonbiomassan on arvioitu suurimmillaan kasvavan kuivina vuosina 

noin 40 prosenttia noin 1–2 kilometrin etäisyydellä purkupaikasta. 

 

Fosfori on Kallavedellä perustuotantoa rajoittava tekijä. Fosforirajoittei-

suus säilyy myös biotuotetehtaan jätevesipäästöjen mukaisessa tilan-

teessa. Muutoksella ei arvioida olevan vaikutusta kasviplanktonin lajis-

torakenteeseen. Hakemuksessa on arvioitu, että sinilevät eivät tule saa-

maan sellaista kilpailuetua, joka aiheuttaisi niiden merkittävää runsastu-

mista Kallavedellä. 

 

Vaikutus ekologiseen luokkaan 

 

Valtioneuvosto on 3.12.2015 hyväksynyt vesienhoitosuunnitelman 

Vuoksen vesistöalueelle vuosiksi 2016–2021, vesienhoidon toiselle 

suunnittelukaudelle.  

 

Kallaveden vesimuodostuman ekologinen tila on toisella vesienhoidon 

suunnittelukaudella luokiteltu hyväksi. Ekologinen luokittelu on tehty 

viiden eri puolille vesimuodostumaa sijoittuvan havaintopaikan tulosten 

perusteella. Biotuotetehtaan lähin havaintopaikka sijaitsee Kelloselän 

eteläosassa. Hakemuksessa on arvioitu, että hanke ei muuta Kallaveden 

vesimuodostuman ekologista tilaa.  

 

Kallaveden vesimuodostuman kemiallinen tila on hyvä, eikä hankkeen 

arvioida vaarantavan sitä. Kallaveden vesimuodostuman pintavesityyppi 

on suuret humusjärvet. Tähän tyyppiin kuuluva vesimuodostuma on hy-

vässä tilassa, jos fosforipitoisuus on tasolla 15–25 µg/l ja typpipitoisuus 

tasolla 460–600 µg/l. Mallinnuksen perusteella Kallaveden fosforipitoi-

suus fosforipäästön ollessa 36 kg/d olisi korkeimmillaan Kelloselän ete-

läosassa 23 µg/l ja Hietasalon ympäristössä 18–20 µg/l. Lupapäätök-

sessä sallittu fosforipäästön enimmäismäärä on 25 kg/d. Koko vesimuo-

dostumassa fosforipitoisuuden keskiarvo olisi hakemuksessa käytetyllä 

päästötasolla 20 µg/l. Vesimuodostuman ekologinen tilaluokka ei haki-

jan hakemuksessaan esittämän arvion perusteella tule huononemaan. 

 

Kallaveden typpipitoisuus on vesienhoidon toisella suunnittelukaudella 

tyydyttävällä tasolla. Biotuotetehtaan jätevedet eivät hakijan malliarvion 

mukaan muuta tilaluokkaa.  

 

Fosforikuormituksen lisäys vaikuttaa levätuotantoon selvimmin Kello-

selällä, jossa kasviplanktonin biomassan on arvioitu lisääntyvän noin   

20 prosenttia nykytilanteesta. Säyneensalon kohdalla lisäystä on noin   

10 prosenttia.  
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Ekologisessa luokituksessa klorofylliarvot 6–11 µg/l ilmentävät hyvää 

tilaa. Kelloselällä klorofyllitaso on mallinnuksen perusteella 11 µg/l ja 

koko Kallaveden vesimuodostumassa 9 µg/l.  

 

Pohjaeläinyhteisöihin biotuotetehtaan jätevedet vaikuttavat hakijan mu-

kaan lähinnä purkupaikan lähialueella, joka nykyiselläänkin kärsii jäte-

vesikuormituksesta ja siitä aiheutuvista huonoista happioloista. Jätevesi-

kuormituksen lisääntymisen ja siitä aiheutuvan happiolojen heikkenemi-

sen arvioidaan aiheuttavan syvänteissä pohjaeläimistön yksilötiheyksien 

alenemista ja lajiston yksipuolistumista. Pohjaeläimistön tilaa kuvaavan 

CI-indeksin arvioidaan heikkenevän purkupisteen lähialueen syvänteissä 

jonkin verran. Rehevöitymisen vuoksi myös matalien alueiden pohja-

eläimistössä yleistyvät rehevyyttä suosivat lajit. 

 

Vaikutus happitilanteeseen 

 

Vesistössä hapen kulutus on suurimmillaan alusvedessä kerrostuneisuus-

kausien aikana. Jätevedet lisäävät hapenkulutusta. Biotuotetehtaan jäte-

vesissä on puuraaka-aineesta peräisin olevaa orgaanista ainetta. Se ja-

kautuu helposti hajoavaan orgaaniseen aineeseen, jota mittaa biologinen 

hapenkulutus BOD ja hitaasti hajoavaan orgaaniseen aineeseen, jota mi-

tataan kemiallisella hapenkulutuksella COD.  

 

Biologinen hapenkulutus lisääntyy jonkin verran verrattuna Savon Sellu 

Oy:n jätevesien aiheuttamaan tilanteeseen. Hitaasti hajoavan orgaanisen 

aineen päästö nelinkertaistuu aikaisempaan verrattuna.  

 

Happimallinnuksen perusteella kemiallinen hapenkulutus tulee lisäänty-

mään jätevesien purkualueella selvästi, erityisesti alusvedessä.  

 

Ympäristöhallinnon avoimista ympäristötietojärjestelmistä saatavien 

tarkkailutulosten perusteella vuosina 2005–2015 Kelloselän syvänteen 

338A kemiallinen hapenkulutus CODMn oli koko vesimassassa keski-

määrin 13 mg/l O2. 

 

Pitoisuuslisäykseksi (CODMn) on mallinnettu Kettulanlahden alusve-

dessä talvella 5 mg/l ja Kelloselän eteläosassa 2–4 mg/l. Kesällä hapen-

kulutus lisääntyy alusvedessä 2–3 mg/l.  

 

Savon Sellu Oy:n jätevedet ovat heikentäneet Kelloselän syvänteen hap-

pitilannetta niin, että syvännettä on hapetettu vuodesta 1986 lähtien. Sa-

von Sellu Oy:n tarkkailutulosten perusteella on todennäköistä, että myös 

biotuotetehtaan jätevedet kertyvät Kelloselän syvänteen alusveteen. Ker-

tymiseen vaikuttaa veden tiheyskäyttäytyminen, sekoittumisen voimak-

kuus ja jäteveden ja jäähdytysveden lämpötila. Tarkkailutulosten perus-
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teella on havaittu, että Savon Sellu Oy:n jätevedet voivat kulkeutua väli-

vedessä putkivirtauksena. Tällöin jätevesi laimenee heikommin ja vaiku-

tukset ulottuvat kauemmas kuin täyssekoittumistilanteessa.  

 

Mallinnustulosten perusteella on arvioitu, että normaaleina vesivuosina 

happitilanne voi huonontua Kelloselän alueella ja jäteveden pääasialli-

sella kulkureitillä, mutta Säyneensalon eteläpuolella happitilanne ei 

muutu. Kuivina vuosina jätevedet voivat lisätä hapenkulumista myös 

Säyneensalon eteläpuolen syvänteissä. Mallinnuksen perusteella jäteve-

det eivät kuitenkaan aiheuta happikatoa, mutta ajoittain happitilanne voi 

pohjan läheisessä vesikerroksessa olla heikko.  

 

Biotuotetehtaan jätevesien ei asiakirjojen perusteella arvioida aiheutta-

van niin suurta happitilanteen huononemista, että sisäinen kuormitus 

kasvaisi merkittävästi.  

 

Vaikutus kiintoainepitoisuuteen 

 

Biotuotetehtaan kiintoainekuormitukseksi on hakemuksessa arvioitu 

noin 1 470 kg/d. Hakijan mukaan se on pääasiassa biolietettä, joka ha-

joaa vesistössä nopeasti. Kiintoainekuormitus muodostaa suuren osan 

jäteveden biologisesta hapenkulutuksesta, jonka on arvioitu lisääntyvän 

jonkin verran verrattuna Savon Sellu Oy:n nykytilanteeseen. Kiintoai-

nepäästöjen vaikutusten on arvioitu rajoittuvan Kelloselän syvänteeseen 

purkuputken lähialueelle. Kiintoainepitoisuus kasvaa talvella alusve-

dessä 2,5 mg/l ja päällysvedessä koko vuoden aikana enimmillään       

0,5 mg/l. 

 

Vaikutus metallipitoisuuksiin 

 

Biotuotetehtaan jätevedessä vesistöön johdetaan puuraaka-aineesta pe-

räisin olevia metalleja. Metallien pitoisuuksia ja vaikutuksia on hake-

muksessa arvioitu vesiympäristön ympäristönlaatunormien perustella. 

Normit on asetettu vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista 

annetussa asetuksessa 1308/2015.  

 

Lupahakemuksessa on arvioitu biotuotetehtaan puhdistamolta vesistöön 

johdettavan jäteveden elohopea-, lyijy-, kadmium- ja nikkelipitoisuuk-

sia. Niitä on verrattu talousveden laatuvaatimuksia koskevassa, sosiaali- 

ja terveysministeriön antamassa asetuksessa annettuihin enimmäispitoi-

suuksiin sekä vaarallisista ja haitallisista aineista annetussa asetuksessa 

asetettuihin pintaveden enimmäispitoisuuksiin.  

 

Biotuotetehtaan jäteveden metallipitoisuudet lyijyä lukuun ottamatta 

täyttävät talousveden laatuvaatimukset. Jäteveden lyijy- ja nikkelipitoi-
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suudet alittavat vesiympäristön ympäristönlaatunormien mukaiset pinta-

veden enimmäispitoisuudet. Lyijypitoisuus jätevedessä ennen vesistöön 

johtamista on yhdeksänkertainen ja nikkelipitoisuus noin kaksinkertai-

nen sallittuun vuoden keskiarvopitoisuuteen verrattuna. 

 

Jätevesien elohopeapitoisuus on viisinkertainen pintavedessä sallittuun 

enimmäispitoisuuteen verrattuna. Jäteveden on arvioitu laimenevan sal-

littuun pitoisuuteen alle 10 metrin etäisyydellä purkuputken suusta.  

 

Jäteveden kadmiumpitoisuus on 40-kertainen järviveden sallittuun vuo-

sikeskiarvopitoisuuteen verrattuna ja seitsemänkertainen enimmäispitoi-

suuteen verrattuna. Mallinnuksen perusteella 40-kertainen laimeneminen 

tapahtuu alle 100 metrin päässä purkuputken suusta.  

 

Orgaaniset halogeeniyhdisteet (AOX) 

 

Asiakirjojen mukaan suurin osa nykyaikaisten sellutehtaiden jätevesien 

orgaanisesta aineesta on suurimolekyylistä, jonka kloorautumisaste on 

pieni. Terveydelle haitallisimpia trikloorifenoleita, kloorattuja furaaneja 

tai dioksiineja ei muodostu. Suurimolekyylisten yhdisteiden rasvaliukoi-

suus on myös pieni, joten ne kertyvät heikosti eliöstöön. Hakemuksessa 

on arvioitu, että biotuotetehtaan jätevesien AOX-yhdisteet ovat raken-

teeltaan luonnossa tavattavien yhdisteiden kaltaisia ja biohajoavia. 

 

Hakemuksessa on arvioitu, että hakemuksen mukaisella päästötasolla 

500 kg/d biotuotetehtaan AOX-päästö nostaa järviveden AOX-pitoi-

suutta talvella alusvedessä Kelloniemen pohjoispuolella noin 200 µg/l ja 

Kelloselän eteläosassa noin 100 µg/l. Pintavedessä pitoisuuslisäys on 

suurimmillaan täyskierron aikana, noin 120 µg/l. 

 

Jäteveden sisältämät suolat ja jäteveden tiheyskäyttäytyminen 

 

Metsäteollisuuden jätevedet sisältävät sulfaatteja, klorideja ja natriumia, 

jotka vaikuttavat veden suolapitoisuuteen ja tiheyteen. Toinen keskeinen 

veden tiheyteen vaikuttava tekijä on lämpötila. Vesi on raskainta 4 °C ja 

sitä lämpimämpi vesi pyrkii asettumaan pintakerrokseen. Biotuoteteh-

taan jätevesien lämpötila on noin 30–35 °C. Kun ne puretaan pohjan lä-

helle, ne nousevat pintaa kohti samalla jäähtyen. Kun lämpötila on ta-

saantunut järviveden lämpötilaan, jätevesi asettuu tiheyttään vastaavaan 

vesikerrokseen.  

 

Hakemukseen liitetyn mallinnuksen perusteella jätevedet sekoittuvat ke-

sällä melko tasaisesti koko vesimassaan. Jäteveden kertyminen pohjalle 

on vähäistä. Talvella kerrostuneisuuskaudella jätevedet kertyvät alusve-

teen.  
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Tarkkailutulosten perusteella Savon Sellu Oy:n jätevesi kulkee välive-

sikerroksessa 10–20 metrin syvyydessä. Hakemuksessa on arvioitu, että 

biotuotetehtaan jätevesien tiheys vastaa Savon Sellu Oy:n jätevesien ti-

heyttä, joten myös biotuotetehtaan jätevedet kulkeutuisivat välivesiker-

roksessa. 

 

Vesistöön johdettava sulfaattimäärä on suuri. Sulfaatin haitallisuus joh-

tuu ensisijaisesti suolaisuuden aiheuttamasta kerrostuneisuuden voimis-

tumisesta. Jos kerrostuneisuuden seurauksena alusvedestä loppuu happi, 

sulfaatti pelkistyy sulfidiksi, josta muodostuu myrkyllistä rikkivetyä. 

Sulfaatin pelkistyminen voi aiheuttaa myös rautaan sitoutuneen fosforin 

vapautumista alusveteen ja siten edesauttaa rehevöitymistä.  

 

Biotuotetehtaan sulfaattipäästön on arvioitu aiheuttavan suurimmillaan 

noin 140 mg/l pitoisuuslisäyksen Kelloselän syvänteen alusvedessä tal-

vella. Päällysvedessä sulfaattipitoisuuden kasvu olisi noin 30 mg/l pur-

kupaikan läheisyydessä. Kelloselän eteläpuolella sulfaattipitoisuuden on 

arvioitu olevan enimmillään 15 mg/l.  

 

Suomessa metsäteollisuuden kuormittamissa järvissä ei ole havaittu py-

syvää kerrostumista. Hakemuksen arvion mukaan biotuotetehtaan jäte-

vesistä ei aiheudu pysyvää kerrostumista Kallavedellä. 

 

Sulfaatin lisäksi jätevesissä on runsaasti natriumia. Sen suurimmaksi pi-

toisuuslisäykseksi on arvioitu purkualueen lähiympäristössä 150 mg/l. 

Päällysvedessä pitoisuuslisäys on keskimäärin 10 mg/l. Kelloselän etelä-

osassa alusveden natriumpitoisuuden on arvioitu nousevan enimmillään 

noin 30 mg/l. 

 

Oikeudellinen arviointi vesistövaikutuksista sekä lupamääräysten 

50, 51 ja 68 muuttaminen 

 

Terveyshaitta ja vedenhankinnan kannalta tärkeän käyttömahdollisuu-

den vaarantuminen – lupamääräyksen 50 muuttaminen 

 

Ympäristönsuojelulain 49 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan toiminnasta 

ei saa aiheutua terveyshaittaa. 

 

Hallinto-oikeus katsoo, että toiminnasta johtuvista vesistöpäästöistä ai-

heutuva terveyshaittojen riski kohdistuu Kallavedellä erityisesti raakave-

den laatuun. Kuopion Veden käyttämästä raakavedestä noin 45 prosent-

tia otetaan Kallavedestä. Itkonniemestä noin viiden kilometrin etäisyy-

dellä biotuotetehtaan purkupaikasta otetaan pintavettä noin 5 prosenttia 

ja Hietasalon vedenottamolla 10 kilometrin päässä tehtaasta rantaimey-

tymisen kautta noin 40 prosenttia raakaveden kokonaismäärästä. Biotuo-

tetehtaan jäteveden sisältämistä haitta-aineista orgaaniset kloorautuneet 
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yhdisteet (AOX-yhdisteet) ovat vedenhankinnan kannalta merkittävin 

riskitekijä. Välillisesti jätevedet voivat aiheuttaa terveysriskiä, jos syvän-

teiden happiolosuhteet heikkenevät niin, että rikkivedyn muodostuminen 

on mahdollista tai jos sinilevät runsastuvat raakaveden laatua heikentä-

välle tasolle. 

 

Hakemukseen liitetyssä Pöyry Oy:n selvityksessä (15.3.2016) on käsi-

telty erityisesti sellun valkaisussa muodostuvien orgaanisten klooriyh-

disteiden (AOX) kulkeutumista vesistössä ja niiden aiheuttamaa riskiä 

Kuopion Veden raakaveden laadulle. AOX-yhdisteiden kulkeutumista 

Kallavedellä on arvioitu mallilaskelmilla. Tulosten perusteella Kello-

selän eteläosassa Finnpulp Oy:n jätevesien aiheuttama laskennallinen 

AOX-lisäys on hakemuksen mukaisessa päästötilanteessa Itkonniemen 

edustan alusvedessä normaalina vesivuonna noin 80 µg/l ja kuivana ve-

sivuonna 115 µg/l. AOX-yhdisteiden yhteenlaskettu pitoisuuslisäys olisi 

normaalina vesivuonna suurimman osan ajasta noin 100 µg/l.  

 

AOX-yhdisteiden kokonaispitoisuudelle vesistössä ei ole asetettu raja-

arvoja. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa talousveden laatuvaa-

timuksista ja valvontatutkimuksista on asetettu kloorifenolien suurim-

maksi sallituksi pitoisuudeksi juomavedessä 10 µg/l. Maailman terveys-

järjestö WHO on asettanut juomaveden terveysperusteisiksi raja-arvoiksi 

dikloorietikkahapolIe 50 µg/l ja trikloorietikkahapolle 200 µg/l.  

 

Biotuotetehtaan jätevesistä vedenotolle aiheutuvaa riskiä on arvioitu 

myös viranomaisten lupahakemuksesta antamissa lausunnoissa. Suomen 

ympäristökeskuksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lausun-

noissa on katsottu, että haitta-ainepitoisuudet ehtivät laimentua riittävästi 

ennen vedenottoalueita eivätkä biotuotetehtaan päästöt aiheuta raakave-

den laadun huononemisriskiä.  

 

Haitta-arvioihin liittyvinä merkittävimpinä epävarmuustekijöinä on Suo-

men ympäristökeskuksen lausunnossa esitetty mallin tuottama melko 

korkea AOX-yhdisteiden kokonaispitoisuus ja haitta-aineiden kulkeutu-

misreittiin liittyvä epävarmuus. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on to-

dennut lausunnossaan, että selluteollisuuden jätevesien AOX-pitoisuus 

muodostuu pääsääntöisesti suurimolekyylisistä yhdisteistä ja haitallisten, 

talousvesiasetuksessa mainittujen pienimolekyylisten yhdisteiden pitoi-

suudet jäävät todennäköisesti raja-arvojen alapuolelle. Laitos on tuonut 

epävarmuustekijänä esille, että vaikutusarvioissa olisi ollut hyvä kuvata 

tarkemmin eri haittatekijöiden ja lämpökuorman yhteisvaikutusta Kello-

selän happitilanteeseen ja erityisesti myrkyllisen rikkivedyn muodostu-

mistodennäköisyyteen. Lausunnossa on katsottu, että vaikka Itkonnie-

men edustalla raakaveden kemiallinen laatu heikkenee biotuotetehtaan 

jätevesien takia, säilyy raakaveden laatu pääsääntöisesti riittävän hyvänä 
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vedenhankintaa varten. Hietasalon kohdalla tehtaan jätevedet ovat lai-

mentuneet siinä määrin, että vedentuotanto ei ole uhattuna.  

 

Hallinto-oikeus toteaa, että lupapäätöksessä määrätty AOX-yhdisteiden 

enimmäispäästö 400 kg/d vuosikeskiarvona laskettuna on kolmanneksen 

pienempi kuin lupahakemuksessa esitetty päästö, johon pitoisuusarviot 

ja viranomaisten antamat lausunnot ovat perustuneet. Tämä vähentää 

vaikutusarvioihin sisältyvää epävarmuutta ja vahvistaa asiantuntijaviran-

omaisten lausunnoissa esitettyä arvioita siitä, että AOX-yhdisteet eivät 

vaaranna Kallaveden soveltuvuutta talousveden hankintaan. Hallinto-

oikeus pitää esitettyjä selvityksiä ja malliarvioita luotettavina ja katsoo, 

ettei jäteveden johtamisesta aiheudu terveyshaittaa. Terveysvaikutusten 

arviointiin liittyvän epävarmuuden pienentämiseksi ympäristönsuojelu-

lain 20 §:n varovaisuusperiaate huomioon ottaen hallinto-oikeus pitää 

tarpeellisena niiden orgaanisten klooriyhdisteiden pitoisuuksien selvittä-

mistä, joille on annettu terveysperusteiset raja-arvot sen mukaan kuin 

hallinto-oikeuden ratkaisuosassa on määrätty lupamääräykseen 50 lisä-

tyssä toisessa kappaleessa. Syvänteiden happiolojen heikentymiseen liit-

tyvän haitta-aineriskin vuoksi hallinto-oikeus on laajentanut hapetusvel-

vollisuutta jäljempänä todetun mukaisesti.  

 

Edellä lausutun perusteella ja kun erityisesti otetaan huomioon AOX-

yhdisteiden päästömäärän rajoittaminen lupamääräyksen 2 mukaisesti, ei 

biotuotetehtaan jätevesien johtamisesta ennalta arvioiden aiheudu ympä-

ristönsuojelulain 49 §:n 1 kohdassa tarkoitettua terveyshaittaa. 

 

Merkittävä ympäristön pilaantuminen 

 

Ympäristönsuojelulain 49 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan toiminnasta 

ei saa aiheutua lain 5 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua merkittä-

vää ympäristön pilaantumista. Ympäristönsuojelulain 51 §:n 2 momentin 

mukaan pilaantumisen merkittävyyttä arvioitaessa on otettava huomi-

oon, mitä vesienhoitolain mukaisessa vesienhoitosuunnitelmassa esite-

tään toiminnan vaikutusalueen vesien tilasta ja käytöstä. Mainitun lain-

kohdan osalta hallituksen esityksen (HE 120/2004 vp) yksityiskohtai-

sissa perusteluissa on todettu, että vesienhoidon ympäristötavoitteet ei-

vät sellaisenaan olisi luvan myöntämisen edellytys tai este. Ympäristöta-

voitteet vaikuttaisivat lähinnä siihen, miten toiminnasta aiheutuvaa ym-

päristön pilaantumisen merkittävyyttä arvioitaisiin. Viranomaisen tulisi 

arvioida toiminnan vaikutuksia vertaamalla vaikutuksia ympäristötavoit-

teisiin. Vesienhoitosuunnitelma ei vaikuttaisi suoraan luvan myöntä-

misedellytyksiin.  

 

Hallinto-oikeus on seuraavassa tarkastellut biotuotetehtaan toiminnasta 

aiheutuvia vesistövaikutuksia vesienhoitosuunnitelman tilatavoitteiden 

kannalta vesienhoitosuunnitelman mukaisessa vesimuodostumassa ja 
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keskeisellä vaikutusalueella Kelloselällä. Valituksissa vedotun unionin 

tuomioistuimen Weser-ratkaisun merkityksestä hallinto-oikeus lausuu 

selvyyden vuoksi jäljempänä erikseen.  

 

Vaikutukset vesienhoitosuunnitelman mukaisessa Kallaveden vesimuo-

dostumassa 

 

Vesipuitedirektiivin perusteella vesistön tilaa arvioidaan vesimuodostu-

makohtaisesti. Biotuotetehtaan vaikutusalue kuuluu vesienhoitosuunni-

telmissa Kallavesi-vesimuodostumaan. Kallaveden vesimuodostuma kat-

taa vesialueen Kallansilloilta Koiruksen alapuoliseen Konnusveteen 

saakka. Vesienhoitolain 2 §:n 4 kohdan pintavesimuodostuma on alue, 

johon vesienhoidon suunnittelu kohdentuisi ja sen alueellista ulottu-

vuutta olisi mahdollista tarkentaa suunnitelmakausittain, kuten lainkoh-

dan hallituksen esityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa on lausuttu 

(HE 120/2004 vp). Vesimuodostuman laajuus ratkaistaan siten vesien-

hoitosuunnitelmaa laadittaessa ja hyväksyttäessä valituskelpoisella pää-

töksellä. Yksittäisen hankkeen lupaharkinnassa ei voi muuttaa vesien-

hoitosuunnitelmaa hyväksyttäessä määrättyä vesimuodostuman määritel-

mää siten kuin valituksissa on esitetty. Selvyyden vuoksi hallinto-oikeus 

toteaa, että ympäristönsuojelulain mukaisessa lupaedellytysten täytty-

misharkinnassa tulee tarkasteltavaksi toiminnasta aiheutuvat ympäristö-

vaikutukset sillä vesialueella, jolle ne ulottuvat, ei yksinomaan vesien-

hoitolain tarkoittamassa vesimuodostumassa, kuten aluehallintovirasto 

on päätöksensä perusteluissa lausunut.  

 

Ympäristöhallinnon avoimista ympäristötietojärjestelmistä saatavien 

luokittelutietojen perusteella Kallaveden kemiallisen tilan luokituksessa 

on painotettu fosforia, josta on ollut käytettävissä laaja aineisto vesimuo-

dostuman eri osiin sijoittuvilta kahdeksalta havaintopaikalta. Toisella 

suunnittelukaudella vesimuodostuman keskimääräinen kokonaisfosfori-

pitoisuus oli 17,5 µg/l. Hyvän tilan raja-arvot ovat 15–25 µg/l. Koko-

naistyppipitoisuus 710 µg/l ilmensi tyydyttävää tilaa hyvän tilan ollessa 

460–600 µg/l. Fysikaalis-kemiallisen tekijän luokitusyhteenvedossa on 

todettu, että teollisuuden jätevesien vaikutus on ollut havaittavissa Vaa-

jasalon, Säyneensalon ja Väinölänniemen rajaaman alueen pohjoispuo-

lella ja kaupungin edustalla. Jätevesien vaikutukset ovat pienentyneet 

kuormitusmuutosten ja hapetuksen seurauksena.  

 

Ekologisen luokittelun aineisto ryhmitellään sen perusteella, kuinka kat-

tavasti tietoja on eri eliöryhmistä käytettävissä. Kallaveden ekologinen 

luokitus perustuu laajaan aineistoon, jolloin luokituksen perusteena on 

ollut havaintotietoja kasviplanktonista, suurvesikasvillisuudesta, pohja-

eläimistä ja kaloista. Aineistoarvioinnin mukaan biologiset luokitustu-

lokset ovat yhdenmukaisia ja luotettavia. Laskennassa on painotettu kas-

viplanktonia ja pohjaeläimiä, koska niistä on ollut käytettävissä kattavin 



 42 (110) 

 

ja edustavin aineisto. Biologisen aineiston perusteella Kallaveden vesi-

muodostuman tila vesienhoidon toisella suunnittelukaudella on erin-

omaisen ja hyvän rajalla.  

 

Kasviplanktontekijän alatekijöistä biomassatekijän tulokset perustuvat 

Lehtoniemen jätevedenpuhdistamon edustan (Kallavesi 374) ja sen ala-

puolisen havaintopaikan (Kallavesi 405) tuloksiin. Kesä-elokuun kasvi-

planktonbiomassatekijä sijoittui 14 havainnon perusteella tyydyttävään 

luokkaan, sinilevien biomassaosuus 12 havainnon perusteella erinomai-

seen luokkaan, rehevyys kasviplanktonin trofiaindeksin perusteella hy-

vään luokkaan ja kasvukauden klorofyllipitoisuus 195 havainnon perus-

teella hyvään luokkaan. Klorofylliluokan laskennassa oli käytetty Kalla-

veden keskiarvoa ilman Koirusta, koska Koirukselta oli vain 2 havainto-

kertaa. Klorofyllipitoisuus oli koko vesimuodostumassa keskimäärin   

8,2 µg/l. Hyvää tilaa ilmentävän klorofyllipitoisuuden vaihteluväli on  

6–11 µg/l. ELY-keskus on lausunnossaan todennut, että Kallaveden klo-

rofyllipitoisuuksissa on ollut nähtävissä kasvua ja että vuosien        

2013–2015 tulosten perusteella pitoisuus on jo lähellä tyydyttävän luo-

kan rajaa. Hallinto-oikeus toteaa, että ympäristöhallinnon avoimista ym-

päristötietojärjestelmistä saatavien vuosien 2016 ja 2017 tuloksissa kas-

vua ei ole havaittavissa, näiden vuosien keskimääräinen klorofyllipitoi-

suus on 8 µg/l. 

 

Pohjaeläintekijässä syvännepohjaeläinyhteisön tila oli 7 havaitussa sy-

vänteessä vuosien 2007 ja 2010 velvoitetarkkailutulosten perusteella 

hyvä.  

 

Vesikasvillisuuden tila-arvio oli erinomainen, luokittelu perustui vuoden 

2011 seuranta-aineistoon.  

 

Vesienhoidon toisen suunnittelukauden kalastoluokitus perustuu vuoden 

2012 koekalastuksen tuloksiin, jonka mukaan vesimuodostuman kalas-

ton tila on erinomainen. Verkkomäärä oli kuitenkin pieni ja luokittelutu-

los siten epävarma. Ensimmäisellä luokittelukaudella tarkastelluista indi-

kaattorilajeista siian kanta ilmensi erinomaista tilaa ja muikun sekä ma-

teen kannat hyvää tilaa. Ahventen elohopeapitoisuudet eivät ylittäneet 

asetuksessa vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista asetet-

tua ympäristönlaatunormia.  

 

Arvioidessaan biotuotetehtaan jätevesien vaikutusta Kallaveden vesi-

muodostuman ekologisen luokan määrittäviin biologisiin alatekijöihin 

hallinto-oikeus katsoo, että keskeiset indikaattoritekijät ovat kasviplank-

ton (klorofylli) ja pohjaeläimet. Nämä eliöryhmät ovat herkimpiä biotuo-

tetehtaan päästövaikutuksille ja käytettävissä oleva biologinen aineisto 

on edustavin klorofyllitulosten ja pohjaeläintulosten osalta. 
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Biotuotetehtaan päästöt voivat lisätä perustuotantoa nykyisellä jäteve-

sien vaikutusalueella, erityisesti Kelloselällä. Asiakirjoissa esitetyn Kal-

laveden kuormitushistorian ja ympäristöhallinnon avoimista ympäristö-

tietojärjestelmistä saatavien vedenlaatutulosten perusteella on arvioita-

vissa, että kun lupamääräyksillä rajoitetaan hapettomuudesta johtuvaa 

sisäistä kuormitusta, fosforipitoisuus kasvaa Kelloselällä ja Ollinselällä 

ja klorofyllipitoisuus lähinnä Kelloselällä. Ravinnesuhteiden perusteella 

Kallavesi pysyy edelleen selvästi fosforirajoitteisena, joten merkittävää 

sinilevien yleistymistä ei koko vesimuodostumassa ole ennakoitavissa.  

 

Pohjaeläimistöön biotuotetehtaan jätevedet voivat vaikuttaa selvimmin 

haitta-ainepäästöjen ja happiolojen huononemisen kautta. Mallinnuksen 

perusteella haitta-aineiden pitoisuudet laimenevat tehokkaasti purkupai-

kan lähistöllä. Tämän perusteella on arvioitavissa, että haitta-aineiden 

vaikutukset pohjaeläimistöön rajoittuvat Kelloselän syvänteeseen. Hap-

pitilanteen huononeminen voi vaikuttaa pohjaeläimistöön suoraan vä-

hähappisuuden tai hapettomuuden kautta ja välillisesti hapettomissa 

oloissa muodostuvien haitallisten yhdisteiden kautta. Hallinto-oikeus ar-

vioi, että ehkäistäessä hapettomuuden syntyminen lupamääräysten edel-

lyttämällä tavalla, ei pohjaeläimistössä tapahdu huononemiseen johtavia 

muutoksia. Fosforipäästön kasvun seurauksena rehevyyttä ilmentävä la-

jisto voi yleistyä Kelloselällä. Koko vesimuodostumassa pohjaeläimistön 

tilaluokka pysyy ennalta arvioiden hyvänä.  

 

Kalaston osalta hallinto-oikeus arvioi, että rehevyys voi lisätä särkikalo-

jen osuutta Kelloselän kalastossa ja verkkojen limoittumista erityisesti 

lämpöpäästön vaikutusalueella. Ennalta arvioiden vaikutus ei kuitenkaan 

ole niin suuri, että koko vesimuodostuman kalaston tilaluokka huononee.  

 

Hallinto-oikeus toteaa, että Kallaveden vesimuodostuman tilasta on käy-

tettävissä edustava havaintoaineisto ja päästövaikutusten arviointiin si-

sältyy siten huomattavasti vähemmän epävarmuutta kuin useimmissa ve-

simuodostumissa. Biotuotetehtaan jätevesi- ja lämpöpäästöt eivät vaa-

ranna vesienhoitosuunnitelman mukaisen Kallaveden vesimuodostuman 

hyvää ekologista tai hyvää kemiallista tilaa.  

 

Vaikutukset Kelloselällä – lupamääräysten 51 ja 68 muuttaminen 

 

Hallinto-oikeus arvioi asiakirja-aineiston perusteella, että biotuoteteh-

taan jätevesien vaikutukset ilmenevät lähinnä Kelloselällä. Suuresta vir-

taamasta johtuen laimenemisolosuhteet Kallavedellä ovat hyvät. Toden-

näköisin haitta on ravinteiden lisääntymisestä ja lämpökuormasta joh-

tuva rehevyyden lisääntyminen. Lupahakemuksessa on arvioitu, että kas-

vava ravinnekuormitus ei kuitenkaan lisää sinilevien esiintymistodennä-

köisyyttä, koska Kelloselkä pysyy edelleen fosforirajoitteisena. Lupa-
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päätöksen lupamääräyksessä 2 on hakijan esittämää fosforipäästön enim-

mäismäärää 36 kg/d pienennetty kolmanneksella tasolle 25 kg/d. Tämä 

pienentää fosforipitoisuuksien nousua malliarviossa esitetystä. 

 

Biotuotetehtaan jätevesien sisältämistä yksittäisistä haitta-aineista mer-

kittävimmät ympäristövaikutusten kannalta ovat raskasmetallit, erityi-

sesti kadmium. Kadmiumpäästö nostaa pitoisuuksia järvivedessä. Lupa-

määräyksessä 2 on määrätty, että haitta-aineiden päästöistä ei saa aiheu-

tua asetuksessa vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista ase-

tettujen ympäristönlaatunormien ylittymistä. Tämän määräyksen perus-

teella myöskään järviveden kadmiumpitoisuus ei saa ylittää ympäristön-

laatunormin mukaista pitoisuutta.  

 

Rehevyysvaikutuksia on hakemuksessa arvioitu lähinnä suorien jätevesi-

päästöjen perusteella. Yksittäisten haitta-aineiden lisäksi on tarkasteltava 

myös jätevesijakeiden yhteisvaikutuksia ja lämpökuorman merkitystä 

jätevesihaittojen muodostumisessa. Näiden välillisten haittavaikutusten 

syntyminen kytkeytyy monilta osin vesistön happitilanteessa tapahtuviin 

muutoksiin. Tämä on yksi keskeisistä vaikutusarvioinnin epävarmuuste-

kijöistä. Hapettomuus aiheuttaa fosforipäästöjä sedimentistä ja uusien 

haitta-aineiden, kuten rikkivedyn muodostumista. Biotuotetehtaan hap-

pea kuluttava jätevesipäästö koostuu pääasiassa hitaasti hajoavista puu-

peräisistä aineista. Nopeasti hajoava orgaaninen aine vaikuttaa happiti-

lanteeseen purkupaikan lähialueilla. Lisäksi fosforipäästöjen kasvaminen 

ja lämpökuormasta johtuva kasvukauden piteneminen lisäävät hajoavan 

aineen määrää ja vesistön hapenkulutusta. Hakemuksessa on arvioitu, 

että jäähdytysvesien lämpöpäästö nostaa pohjan läheisen vesikerroksen 

lämpötilaa erityisesti talvella. Tämän seurauksena mikrobitoiminta vil-

kastuu ja hapen kuluminen alusvedessä kasvaa. 

 

Lupahakemuksessa on arvioitu, että Kelloselän syvänteen pohjalla sul-

faattipitoisuus voisi suurimmillaan olla 140 mg/l, kun sekoittumisolo-

suhteet ovat huonoimmillaan jääpeitteisenä aikana. Muulloin enimmäis-

pitoisuus olisi tasolla 100 mg/l. Asiakirjojen perusteella lupapäätöksen 

mukaisessa enimmäispäästötilanteessa sulfaatin pitoisuus järveen johdet-

tavassa jätevedessä olisi noin 1 000 mg/l. Päästö edellyttäisi siten yli 

kymmenkertaista laimenemista, jotta valituksessa ja Suomen ympäristö-

keskuksen lausunnossa esitetty haitallinen pitoisuustaso alittuisi. Mallin-

nuksen perusteella jätevesi laimentuu kymmenenteen osaan noin kym-

menen metrin päässä purkuputkesta.  

 

Hallinto-oikeus katsoo, että veden sulfaattipitoisuus voi aiheuttaa haitta-

vaikutuksia jäteveden purkusyvänteen eliöstölle purkuputken suulla, 

mutta koko syvänteessä sulfaattipitoisuus ei aiheuta merkittäviä toksisia 

vaikutuksia. Muualla Kallavedellä veden sulfaattipitoisuus ei vaikuta 

eliöstöön haitallisesti.  
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Kemiallisen kerrostumisen syntyminen riippuu jäteveden sulfaattimää-

rän lisäksi muista jäteveden sisältämistä suoloista ja laimenemisolosuh-

teista vesistössä. Mallinnustulosten ja Savon Sellu Oy:n tarkkailutulos-

ten perusteella hakemuksessa on arvioitu, että jätevesien ainakin jonkin 

asteinen kertyminen Kelloselän syvänteeseen on mahdollista. Kerrostu-

misen voimistumisen haitat ilmenevät happitalouden häiriöinä. Myös 

muut sulfaatin välilliset vaikutukset liittyvät kiinteästi syvänteiden hap-

pitalouteen. Haittoja voi syntyä hapettomissa olosuhteissa sulfaatin pel-

kistyessä rikkivedyksi ja siihen liittyvissä muissa kemiallisissa reakti-

oissa sedimentissä.  

 

Hallinto-oikeus katsoo, että koska biotuotetehtaan sulfaattipäästöjen hai-

tat kytkeytyvät vesistön happitalouteen, on Kallaveden syvänteiden hap-

pikatojen estämisellä keskeinen merkitys haittojen ehkäisemisessä.  

 

Valituksissa on toissijaisesti vaadittu biotuotetehtaan sulfaattipäästön 

vuosikeskiarvon asettamista tasolle 7 t/d ja jätevesien sulfaattipitoisuu-

den alentamista. Tältä osin hallinto-oikeus toteaa, että asetuksessa ympä-

ristölle vaarallisista ja haitallisista aineista ei sulfaatille ole asetettu ym-

päristönlaatunormia. Sulfaatille ei myöskään ole asetettu terveysperus-

teista raja-arvoa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa talousveden 

laatuvaatimuksista ja tutkimuksista. Sulfaatille on annettu laatusuositus, 

jonka mukaan sulfaatin enimmäismäärä talousvedessä on 250 mg/l.  

 

Lupapäätöksen lupamääräyksessä 51 on määrätty selvityksen laatimi-

sesta natrium- ja sulfaattipäästöjen vaikutuksesta. Lisäksi määräyksessä 

on määrätty jäähdytysvesien lämpöpäästön ja jätevesipäästöjen yhteis-

vaikutusten selvittämisestä vesistön happitalouteen ja rehevöitymiseen. 

Edellä todetuista päästöjen yhteisvaikutuksista ei lupahakemusta käsitel-

täessä ole ollut käytettävissä riittävän yksityiskohtaisia tietoja ja koska 

malliarvioihin sisältyy aina epävarmuutta ja kun kyseessä on ympäris-

tönsuojelulain 54 §:n tarkoittamalla tavalla keskeinen selvitys vesistö-

vaikutusten arvioinnin kannalta, lupamääräyksessä 51 tarkoitettu selvitys 

on muutettu toimitettavaksi lupaviranomaiselle. Lupaviranomainen voi 

selvityksen saatuaan täydentää lupamääräyksiä.  

 

Koska happitilanne on haittavaikutusten synnyn kannalta keskeinen te-

kijä, mutta päästöjen yhteisvaikutusten arvioihin sisältyy epävarmuutta, 

hallinto-oikeus katsoo, että hapetusvelvoitetta on tarpeen laajentaa. Tästä 

syystä päätöksen lupamääräyksessä 68 määrättyjen kolmen hapetettavan 

syvänteen lisäksi hapetus on aloitettava kaikissa syvänteissä, joissa 

biotuotetehtaan jätevedet seurantatulosten perusteella aiheuttavat happi-

kadon riskiä.  
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Kun otetaan huomioon aluehallintoviraston päätöksessä lupamääräyksin 

rajoitetut ravinne- ja haitta-ainepäästöt ja kun hapettomuuden syntymi-

nen syvänteissä estetään hapetusvelvoitetta laajentamalla, hallinto-oi-

keus katsoo, ettei jätevesien johtamisesta aiheudu ympäristönsuojelulain 

49 §:n 2 kohdassa tarkoitettua merkittävää pilaantumista.  

 

Weser-ratkaisu 

 

Valituksissa on esitetty, että Finnpulp Oy:n tehdashankkeen päästöjen 

vaikutuksesta Kallaveden vesipuitedirektiivin mukainen ekologinen luo-

kitus heikkenisi hyvästä tyydyttäväksi, ja että myös yksittäisten biologis-

ten laatumuuttujien tila heikkenisi todennäköisesti vähintään yhdellä 

luokalla. Valituksissa on viitattu Euroopan unionin tuomioistuimen We-

ser-tuomioon.  

 

Unionin tuomioistuin on antanut vesipuitedirektiivin 4 artiklan 1 kohdan 

tulkintaa koskevan Weser-ratkaisun asiassa C-461/13 (Bund für Umwelt 

und Naturschutz Deutschland vastaan Saksan valtio, Weser-tuomio). 

Unionioikeudellinen lojaliteettivelvoite huomioon ottaen vesienhoito-

suunnitelmien mukaisten vesien tilatavoitteen merkityksen tulkinnan tu-

lee perustua unionioikeuden sisältöön sellaisena kuin se ilmenee vesipui-

tedirektiivistä ja unionin tuomioistuimen sitä koskevista tulkintaratkai-

suista, kuten korkein hallinto-oikeus on vuosikirjaratkaisussaan       

KHO 2017:87 lausunut.  

 

Unionin tuomioistuimen Weser-tuomion mukaan vesipuitedirektiivin     

4 artiklan 1 kohdan a alakohdan i–iii alakohtaa on tulkittava siten, että 

jäsenvaltioilla on, jollei poikkeusta sovelleta, velvollisuus evätä lupa tie-

tyltä hankkeelta, jos se voi aiheuttaa pintavesimuodostuman tilan huono-

nemisen tai jos se vaarantaa pintavesien hyvän tilan taikka pintavesien 

hyvän ekologisen potentiaalin ja hyvän kemiallisen tilan saavuttamisen 

kyseisessä direktiivissä säädettynä ajankohtana. Vesipuitedirektiivin      

4 artiklan 1 kohdan a alakohdan i alakohdassa olevaa käsitettä pintavesi-

muodostuman "tilan huononeminen" on tulkittava siten, että kyseessä on 

huononeminen heti, kun ainakin yhden kyseisen direktiivin liitteessä V 

tarkoitetun laadullisen tekijän tila huononee yhdellä luokalla, vaikka 

tämä huononeminen ei johda pintavesimuodostuman luokan alenemi-

seen kokonaisuudessaan. Jos tämä kyseisessä liitteessä tarkoitettu laa-

dullinen tekijä kuuluu jo alimpaan luokkaan, kaikenlainen kyseisen teki-

jän huononeminen merkitsee kuitenkin mainitun 4 artiklan 1 kohdan      

a alakohdan i alakohdassa tarkoitettua pintavesimuodostuman "tilan 

huononemista". 

 

Ekologinen luokka määritellään vesipuitedirektiivin liitteen 5 mukaisesti 

vesimuodostuman biologisten tekijöiden perusteella ja niitä tukevat fysi-
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kaalis-kemialliset tekijät sekä hydrologis-morfologiset tekijät. Luokitte-

lussa huomioon otettavia biologisia tekijöitä ovat kasviplankton, suurve-

sikasvillisuus ja päällyslevästö, pohjaeläimistö sekä kalasto. 

 

Hallinto-oikeus toteaa, että tarkasteltaessa Weser-ratkaisun merkityksel-

lisyyttä on erityisesti otettava huomioon kyseessä ollut hanke ja vesi-

muodostuman tilaluokittelu. Kyseessä oli Weser-joen eri osien laiva-

väylien syventämishanke. Weser-joki oli voimakkaasti muutetuksi tyypi-

telty vesimuodostuma. Weser-joen ekologisesta tilaluokituksesta ei ollut 

esitetty tietoja, mutta joen tilan oli esitetty olevan hälyttävä. Kyseessä oli 

pintavesimuodostuman fyysisiä ominaisuuksia muuttava toimenpide, 

jolloin harkittavaksi oli voinut tulla 4 artiklassa säädetty poikkeusten jär-

jestelmä, kuten Weser-tuomiossa on kohdissa 44–48 lausuttu. Vesipuite-

direktiivin poikkeusta säätelevän 4 artiklan 7 kohdan mukaan jäsenvalti-

oiden ei katsota rikkovan direktiiviä, kun pintavesimuodostuman tai 

pohjavesimuodostuman tilan huononemista ei voida estää ja tämä johtuu 

uusista pintavesimuodostuman fyysisiä ominaisuuksia tai pohjavesimuo-

dostumien pohjaveden korkeutta muuttavista toimenpiteistä.  

 

Weser-tuomion mukaan pintavesimuodostuman tilan huononemisen tar-

kastelussa merkityksellistä on jo yhden direktiivin liitteen V laadullisen 

tekijän huononeminen yhdellä luokalla. Mikäli tällä maininnalla on tar-

koitettu laadullisen tekijän eri alatekijöitä eli indikaattoreita, hallinto-

oikeus toteaa yleisesti, että Suomessa vain harvassa vesimuodostumassa 

on kattavat seurantatiedot kaikista laatutekijöiden alatekijöistä. Varsin 

usein on kyse asiantuntija-arviosta, kuten ELY-keskus on nyt kyseessä 

olevassa asiassa lupahakemuksesta antamassaan lausunnossa todennut. 

On poikkeuksellista, että kaikkien indikaattorien tiedot ja ekologiset laa-

tusuhteet voitaisiin luotettavasti arvioida ja numeeriset laatusuhteet pys-

tyttäisiin laskemaan. Muutoinkin ympäristölupaharkinnassa on kyse tu-

levaisuuteen kohdistuvasta arvioinnista eikä pintavesimuodostumien 

luokittelussa käytettävä laskentamenetelmä sellaisenaan sovellu enna-

kointiin.  

 

Hallinto-oikeus toteaa, että arvioitaessa uuden teollisen toiminnan pääs-

töjen vaikutusta vesipuitedirektiivin mukaiseen ekologiseen luokkaan, 

arvion luotettavuus riippuu käytettävissä olevan luokittelutiedon mää-

rästä ja aineiston edustavuudesta. Luokittelutiedon soveltamiseen liittyy 

samoja epävarmuustekijöitä kuin mallitarkasteluihin. Nyt kyseessä ole-

vasta Kallaveden vesimuodostumasta on käytettävissä edustava havain-

toaineisto, joten perustilan arviointiin ei liity olennaista epävarmuutta. 

On kuitenkin huomattava, että ekologinen luokka kuvaa koko vesimuo-

dostuman keskimääräistä tilaa ja vesimuodostuman eri osien välillä voi 

olla vaihtelua.  
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Hallinto-oikeus toteaa edelleen, että Euroopan unionin tuomioistuimen 

antamat, vesipuitedirektiivin soveltamista koskevat tuomiot ovat olleet 

vesistöön rakentamista koskevia hankkeita. Rakentamisen vaikutukset 

vesimuodostuman biologisiin laatutekijöihin ovat yleensä selkeämpiä ja 

helpommin arvioitavissa kuin päästöjen vaikutukset, koska rakentami-

nen muuttaa elinympäristön fyysisiä olosuhteita. Nyt kyseessä olevassa 

biotuotetehtaan ympäristölupa-asiassa ei ole kyse vastaavanlaisesta 

hankkeesta, vaan tarkasteltavana on valitusten johdosta ollut päästöistä 

mahdollisesti aiheutuva pilaantuminen. Ympäristönsuojelulain mukai-

sessa lupaharkinnassa keskeisenä kriteerinä on, että hankkeesta ei ai-

heudu merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Ympäristön 

pilaantumisen vaaraa ei ympäristönsuojelulaissa ole yksiselitteisesti 

määritelty. Pilaantumisen määritelmä ei sellaisenaan ratkaise, minkä ta-

soinen pilaantuminen olisi sallittua eikä se ole yleinen kielto aiheuttaa 

pilaantumista. Pilaantumisen aiheuttamisen sallittavuus ratkaistaan pää-

sääntöisesti ympäristölupaharkinnassa. Pintavesien tilatavoitteet on siten 

otettava huomioon hankkeesta mahdollisesti aiheutuvaa pilaantumisen 

vaaraa harkittaessa voimassa olevan ympäristönsuojelulain mukaisesti. 

Edellä lausuttu huomioon ottaen ympäristönsuojelulain mukainen pi-

laantumisen tarkastelu ei voi sellaisenaan tarkoittaa vesipuitedirektiivin 

liitteen V määrittämää luokituksen tarkastelua. Näin ollen ja kun vesien-

hoitosuunnitelman tilatavoitteet otetaan ympäristönsuojelulain mukai-

sesti huomioon lupaharkinnassa merkittävää pilaantumista arvioitaessa, 

voidaan tuossa harkinnassa tarkastella asianmukaisella tavalla vesienhoi-

tolain mukaisen vesimuodostuman laajuutta ja luokittelun perusteena 

olevien seurantatietojen kattavuutta sekä ympäristöllisiä olosuhteita, ku-

ten hallinto-oikeus on edellä tässä asiassa arvioinut. 

 

( -- ) 

 

Johtopäätös vesistövaikutuksista 

 

Jäteveden laimeneminen on Kallaveden suuren virtaaman perusteella 

keskimäärin tehokasta.  

 

Hallinto-oikeus katsoo, että lupahakemuksiin liitettyjen selvitysten ja 

malliarvioiden perusteella biotuotetehtaan jäte- ja jäähdytysvedet vaikut-

tavat vesialueen tilaan purkupaikkojen lähialueilla. Koska kyseessä on 

uusi toiminta, jää vaikutusarvioihin epävarmuutta. Lupapäätöksessä on 

kuitenkin rajoitettu vesistöpäästöjen enimmäismäärää, fosforin enim-

mäispäästöä lähes kolmanneksella ja AOX-yhdisteiden päästöä kolman-

neksella hakijan esittämistä enimmäispäästöistä ja näin ollen vaikutusar-

vioihin sisältyvä epävarmuus on pienentynyt hyväksyttävälle tasolle. 

Hallinto-oikeus katsoo, että jätevesivaikutusten voimakkuuteen liittyvä 

suurin epävarmuus koskee jäteveden kertymistä syvänteisiin ja siitä 

mahdollisesti seuraavia happitalouden ongelmia. Haitallisten vaikutusten 
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estämiseksi luvassa on annettu riittävät lupamääräykset hallinto-oikeu-

den niihin tekemin muutoksin. 

 

Hakemuksen mukainen jätevesien purkupaikka ja jäähdytysvesien pur-

kupaikka ovat ympäristönsuojelulain 11 ja 49 §:ien mukaiset. Aluehal-

lintoviraston asettamat lupamääräykset huomioon ottaen ja kun hallinto-

oikeus on lisäksi laajentanut hapetusvelvoitetta päätöksestä ilmenevällä 

tavalla, eivät biotuotetehtaan vesistöpäästöt aiheuta terveyshaittaa, ve-

denhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden 

vaarantumista tai merkittävää pilaantumista tai sen vaaraa.  

 

Vesistövaikutuksia koskevat muut lupamääräysten muotovaatimuk-

set 

 

( -- ) 

 

Tarkkailua koskevat ja muut vaatimukset 

 

Vesiluonnon puolesta ry sekä Pohjois-Savon Luonnonsuojelupiiri ry ja 

sen asiakumppanit ovat esittäneet, että lupapäätös ei sisällä ympäristön-

suojelulain 62 §:ssä edellytettyjä tarpeellisia määräyksiä päästöjen tark-

kailusta sekä vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista anne-

tun asetuksen 7–9 §:ssä edellytettyjä tarkkailuvelvoitteita. Valituksissa 

on tarkkailujen osalta vaadittu, että vaarallisille aineille on määrättävä 

tarkkailu, johon kuuluu kolmen vuoden mittainen ennakkotarkkailu en-

nen tehtaan toiminnan aloittamista. Lisäksi on vaadittu, että kadmiumin 

ja elohopean sekä niiden yhdisteiden pitoisuuksia on tarkkailtava vähin-

tään kerran kuukaudessa.  

 

Ympäristönsuojelulain 64 §:n mukaan ympäristöluvassa voidaan mää-

rätä, että toiminnanharjoittajan on esitettävä 62 §:n mukaisen seurannan 

ja tarkkailun tai 63 §:n mukaisen yhteistarkkailun järjestämisestä erilli-

nen suunnitelma lupaviranomaisen, valvontaviranomaisen tai kalatalous-

viranomaisen hyväksyttäväksi. Suunnitelma on toimitettava viranomai-

selle niin ajoissa, että tarkkailu voidaan aloittaa toiminnan alkaessa tai 

muuna toiminnan vaikutusten kannalta tarkoituksenmukaisena ajankoh-

tana. 

 

Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annetun valtioneu-

voston asetuksen 7 §:ssä on määrätty pintaveden tarkkailun pääpiirteistä, 

kun pintaveteen huuhtoutuu asetuksen liitteen 1 kohdassa C2 tarkoitet-

tuja aineita. Asetuksen 8 §:ssä määrätään tarkkailupaikkojen määrästä ja 

niiden sijoittamisesta. Asetuksen 9 §:n 1 ja 2 momenteissa on määrätty 

asetuksen liitteen 1 kohdassa C2 tarkoitettujen aineiden tarkkailutihey-

destä. 
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Lupapäätöksessä on annettu tarkkailua koskevat lupamääräykset 54, 55 

ja 56. Lupamääräys 54 koskee käyttö- ja päästötarkkailua tehtaan ollessa 

toiminnassa. Lupamääräyksessä 55 on määrätty vesiympäristölle vaaral-

listen ja haitallisten aineiden tarkkailusta. Lupamääräys 56 koskee vai-

kutustarkkailua, joka on hakemukseen liitetyssä tarkkailusuunnitelmassa 

esitetyillä uusilla veden laadun havaintoasemilla määrätty aloitettavaksi 

vähintään vuosi ennen toiminnan aloittamista. Kelloniemen syvänteessä 

on tarkkailtava jatkuvatoimisesti vähintään veden lämpötilaa, happipitoi-

suutta ja sähkönjohtokykyä sekä perustuotantokaudella levämäärää. Uu-

silla havaintoasemilla Kelloniemi ja Pirttiniemi 2 on veden laatua tark-

kailtava kolmen ensimmäisen toimintavuoden aikana kuukausittain.  

 

Kaikissa edellä mainituissa lupamääräyksissä tarkkailusuunnitelmat on 

määrätty toimitettavaksi Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäris-

tökeskuksen hyväksyttäviksi. Hallinto-oikeus katsoo, että tarkkailumää-

räyksissä on otettu riittävästi huomioon kadmiumin ja elohopean tark-

kailua koskevat vaatimukset vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista 

aineista annetun asetuksen 7 §:n mukaisesti ja että ennakkotarkkailu an-

taa riittävän kuvan elohopean ja kadmiumin pitoisuustasosta Kallave-

dessä ennen tehtaan toiminnan alkamista. Tarkkailujen sisältö täsmentyy 

tarkkailusuunnitelmien hyväksymisvaiheessa valvovan viranomaisen an-

taessa määräykset toteutuksen yksityiskohdista. 

 

Lisäksi hallinto-oikeus toteaa valituksissa esitettyjen muiden vesipääs-

töjä koskevien seikkojen osalta, että aluehallintoviraston päätöksessä on 

asetettu tarpeelliset lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi ympä-

ristönsuojelulain 52 §:n edellyttämällä tavalla. Lupamääräyksiä annetta-

essa on otettu asianmukaisesti huomioon ympäristönsuojelulain nojalla 

annettu valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitalli-

sista aineista.  

 

Vahinkojen korvaamista koskevat muut vaatimukset – lupamää-

räyksen 65 muuttaminen 

 

( -- ) 

 

Oikeudellinen arviointi 

 

Hakemusasiakirjoissa on esitetty mallinnustulokset jäähdytysveden le-

viämisestä avovesitilanteessa ja jääpeitteisenä aikana sekä vaikutuksista 

jääoloihin. Hakemuksessa esitetty hakijan korvausesitys perusteineen on 

perustunut biotuotetehtaan jäähdytysvesien aiheuttamaan lämpöpääs-

töön, joka aiheuttaa pintaveden lämpötilan nousun kesäaikana Potkun-

saaren, Tervasaaren ja Myhkyrin alueella ja rehevöitymisen seurauksena 

aiheuttaa siten korvattavaa kesäaikaista virkistyskäyttöhaittaa mainittu-

jen saarien rantakiinteistöjen osalta. Hakijan mukaan jäähdytysvesien 
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lämmön vaikutus talviaikaiseen virkistyskäyttöön on arvioitu niin pie-

neksi, että erikseen korvattavaa haittaa ei muodostu. Hakijan esittämät 

korvausperusteiden määrät ovat perustuneet Kuopion kaupungin tontti-

palvelun esittämiin tietoihin kaupungin tontin vuosivuokrista Potkunsaa-

ressa.   

 

( -- ) 

 

Hallinto-oikeus kuitenkin katsoo, että vesipäästöjen leviämismallinnuk-

sen tuloksiin sisältyy epävarmuutta erityisesti Virtasalmen ja Ranta-Toi-

valan alueella. Jäähdytysvesi johdetaan järven päällysveteen ja mallin-

nuksen perusteella on mahdollista, että jäähdytysvesi leviää ainakin ke-

sällä Virtasalmeen ja Ranta-Toivalan länsiosaan. Lisäksi koska mallin-

nus antaa jään heikkenemisestä vain alueellisen keskiarvotuloksen, ei 

sen perusteella voida riittävän tarkasti ennakolta arvioida, millä alueella 

ja kuinka voimakkaita muutoksia biotuotetehtaan lämpökuorma aiheut-

taa Kallaveden jäätilanteeseen. Tähän mallitarkasteluun sisältyvän epä-

varmuuden vuoksi hallinto-oikeus katsoo, että yhtiön on selvitettävä 

jäähdytysveden leviäminen sekä vaikutukset veden lämpötilaan ja myös 

jääoloihin kahden vuoden kuluessa tehtaan toiminnan saavutettua nor-

maalin tuotantotason. Selvityksen perusteella luvansaajan on pantava 

aluehallintovirastossa vireille hakemus mahdollisten vahinkojen korvaa-

misesta. Selvitysalueen tulee kattaa lupapäätöksessä jo arvioidun alueen 

lisäksi myös Ranta-Toivalan alue tien 16339 ja Karhonsaaren väliseen 

salmeen saakka ja Virtasalmen alue valtatie 5 siltaan saakka. Hallinto-

oikeus on siten lisännyt lupamääräykseen 65 uuden kolmannen kappa-

leen hallinto-oikeuden ratkaisuosasta ilmenevästi. 

 

( -- ) 

 

Lopputulos ympäristöluvan myöntämisen edellytysten täyttymisestä 

 

Edellä lausutun perusteella ja aluehallintoviraston päätöksen perustelut 

huomioon ottaen Finnpulp Oy:n biotuotetehtaan toiminnasta, toiminnalle 

asetetut lupamääräykset ja sijaintipaikka huomioon ottaen ei aiheudu ter-

veyshaittaa, vedenhankinnan tai tärkeän muun käyttömahdollisuuden 

vaarantumista, kohtuutonta rasitusta tai muuta merkittävää ympäristön 

pilaantumista tai sen vaaraa. Näin ollen ympäristönsuojelulain 11 ja     

49 §:n mukaiset ympäristöluvan myöntämisen edellytykset ovat täytty-

neet. Valitukset ympäristölupapäätöksestä siten hylätään kokonaan tai 

osittain hallinto-oikeuden ratkaisuosasta ilmenevästi.  

 

  ( -- ) 
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3. Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa 

3.1. Valitukset 

 

1) Pertti Rimpi on pyytänyt lupaa valittaa hallinto-oikeuden päätöksestä. 

Hän on valituksessaan vaatinut, että Vaasan hallinto-oikeuden päätös ku-

motaan siltä osin kuin siinä on jätetty hänen valituksensa tutkimatta, ja 

että kyseinen valitus tutkitaan. Rimpi on sittemmin täydentänyt valitus-

lupahakemustaan. 

 

2) Kari Leskinen on pyytänyt lupaa valittaa hallinto-oikeuden päätök-

sestä. Hän on valituksessaan vaatinut, että hallinto-oikeuden päätös ku-

motaan ainakin siltä osin kuin päätös sallii haitallisten päästöjen laske-

misen vesistöön tai toissijaisesti asia palautetaan hallinto-oikeudelle tai 

lupaviranomaiselle uudelleen käsiteltäväksi. Korkeimman hallinto-oi-

keuden on pyydettävä ennakkoratkaisu Euroopan unionin tuomioistui-

melta vesistöpäästöjen vesipuitedirektiivin mukaisuudesta, mikäli hal-

linto-oikeuden päätöstä ei muuteta siltä osin kuin se koskee vesipuitedi-

rektiivin soveltamista.  

 

Vaatimusten tueksi on esitetty muun ohella seuraavaa: 

 

Vesipuitedirektiivin mukaan jäsenvaltiolla on velvollisuus evätä lupa 

hankkeelta, joka voi aiheuttaa pintavesimuodostuman tilan huononemi-

sen tai vaarantaa pintavesien hyvän tilan taikka pintavesien hyvän ekolo-

gisen potentiaalin ja hyvän kemiallisen tilan saavuttamisen kyseisessä 

direktiivissä säädettynä ajankohtana. Kallavettä käytetään Kuopion Ve-

den vedenottopaikkoina. Haitalliset päästöt ulottuvat vedenottoalueelle. 

Vesipuitedirektiivissä ei ole mainintaa siitä, että sitä sovellettaisiin vain 

vesistöä koskeviin rakennushankkeisiin. Vesistön tilaa on verrattava alu-

eella todellisuudessa vallitsevaan tasoon eikä vesienhoitopiirin asetta-

maan tavoitetasoon. Päästöjen vaikutuksia on arvioitava niiden vaikutus-

alueella, jota nykyinen arviointialue ei ehkä täysin vastaa.  

 

Pohjois-Savon ELY-keskuksen toimittaman lisäselvityksen perusteella 

Kallaveden veden tilaluokitus on vain tyydyttävä ja monien osatekijöi-

den osalta lähempänä välttävää kuin hyvää. Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitos on lausunnossaan todennut, että Itkonniemen edustalla raakaveden 

kemiallinen laatu heikkenee biotuotetehtaan jätevesipäästöjen vuoksi. 

Yksilöidyn vesimuodostaman suojelu ei ole riittävää, jos sen laadun 

huononeminen sallitaan. Vesipuitedirektiivi edellyttää, että kaikissa yk-

silöidyissä vesimuodostumissa saavutetaan 4 artiklan mukaiset tavoitteet 

eli vähintään pintaveden tilan hyvä taso. Vallitsevassa tilassa pintaveden 

taso on tyydyttävä, joten Finnpulp Oy:n ympäristölupa ja nykytila huo-

mioon ottaen luvan myöntäminen rikkoo vesipuitedirektiiviä tältä osin. 

Veden laatu ei näissä vesimuodostumissa parane, ellei jo entuudestaan 
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vallitsevaa kuormitusta pienennetä. Kallaveden tila ei ole vesipuitedirek-

tiivin edellyttämällä tasolla eikä mahdollista haitallisten päästöjen lisää-

mistä Kallaveteen. Tehdas pitäisi sijoittaa sellaiselle paikalle, että haital-

listen päästöjen vaikutus ei ulotu vedenottoalueelle.  

 

Hallinto-oikeuden päätöksen perustelujen mukaan vaikutusarvioihin jää 

epävarmuutta, koska kyseessä on uusi toiminta. Historiatiedoista on sel-

vitettävissä muun muassa Savon Sellu Oy:n toiminnasta aiheutuneita 

haittavaikutuksia. Päästöraja-arvo on ainakin fosforin osalta liian korkea, 

mikä voidaan päätellä Savon Sellu Oy:n aikaisemman toiminnan pääs-

töistä ja päästöraja-arvoista.   

 

Hallinto-oikeus ei ole perustellut Finnpulp Oy:n ympäristöluvan myön-

tämistä kasvihuonekaasupäästöjen ja luonnon monimuotoisuuden säilyt-

tämisen ja tehtaan energiankäytön tehokkuuden sekä kestävän kehityk-

sen kannalta. Päätös on kumottava siltä osin kuin siinä sallitaan tehtaan 

tuottaman lauhde-energian päästäminen Kallaveteen. 

 

Leskinen on täydentänyt valitustaan. Täydennyksissä on esitetty muun 

ohella, että Kallaveden viitteellinen ekologinen tila on vuoden 2016 yh-

teistarkkailuraportissa luokiteltu tyydyttäväksi. Kaikki toimenpiteet, 

jotka lisäävät juomaveden tuotantoon käytettyjen vesien pilaantumista 

välittömästi tai välillisesti, ovat direktiivin 98/83/EY vastaisia toimia. 

 

3) Pohjois-Savon luonnonsuojelupiiri ry, Kuopion Luonnon Ystäväin Yh-

distys ry ja Suomen luonnonsuojeluliiton Siilinjärven yhdistys ry ovat 

pyytäneet lupaa valittaa hallinto-oikeuden päätöksestä. Valituksessaan 

ne ovat vaatineet, että hallinto-oikeuden ja aluehallintoviraston päätökset 

kumotaan ja Finnpulp Oy:n lupahakemus hylätään tai toissijaisesti asia 

palautetaan lupaviranomaiselle uudelleen käsiteltäväksi. Vähintäänkin 

vesistöpäästöjen raja-arvoja on alennettava siten, että Kallaveden ekolo-

ginen tila säilyy hyvänä.  

 

Vaatimusten tueksi on esitetty muun ohella seuraavaa: 

 

Valituksenalaisen päätöksen mukainen vesistökuormitus aiheuttaisi Kal-

laveden vesimuodostuman ekologisen tilan heikkenemistä vesienhoidon 

ympäristötavoitteiden vastaisesti. Vesienhoidon ympäristötavoitteet ovat 

oikeudellisesti sitovia, kuten EU-tuomioistuin on Weser-tuomiossa     

(C-461/13) linjannut. Vesimuodostuman tilan kiellettyä heikkenemistä 

on jo yhden laadullisen tekijän tilan huonontuminen. Weser-tuomiossa ei 

ole otettu kantaa ympäristöä pilaavan toiminnan laatuun tai pintavesi-

muodostuman tyyppiin. Vesienhoidon ympäristötavoitteilla on oltava 

merkittävä painoarvo ympäristönsuojelulaissa säännellyn pilaantumisen 

merkittävyyden arvioinnissa. Ekologisen tilaluokituksen mahdollinen 

heikentyminen kuuluu tähän arviointiin.  
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Luvan mukainen päästökuormitus vaarantaa laajojen Kallaveden osa-

alueiden ekologisen hyvän tilan säilymisen tai sen saavuttamisen. Kuor-

mitus saattaa pitkällä aikavälillä aiheuttaa koko vesimuodostuman eko-

logisen tilan heikkenemisen tyydyttävään tilaan. Kallaveden vesimuo-

dostuma on perustettu niin laaja-alaiseksi, että se sisältää olosuhteiltaan 

erilaisia vesialueita. Kallaveden ekologinen tila on jo nyt heikentynyt 

vuonna 2013 tehdystä luokituksesta. Luvan mukaisen kuormituksen on 

aluehallintovirastonkin päätöksessä todettu olevan merkittävää, mutta 

silti päätöksen mukaan kuormitus ei heikennä Kallaveden vesienhoidon 

ympäristötavoitteita. Toiminnasta aiheutuvien jätevesipäästöjen vaiku-

tukset leviävät laajalle alueelle vesimuodostumaan.  

 

Pohjois-Savon ELY-keskuksen hallinto-oikeudelle antaman lausunnon 

mukaan Kallaveden ekologinen tila ei ole enää niin hyvä kuin aluehal-

lintoviraston päätöksentekoajankohtana. Kasviplanktonin luokitus on 

heikkenemässä tyydyttävään luokkaan jo kuormituksen ollessa nykyi-

sellä tasolla. Biotuotetehtaan toiminta lisäisi Kallaveteen kohdistuvaa 

kuormitusta ja heikentäisi sen ekologista tilaa vielä enemmän. Olemassa 

oleva kuormitus pitäisi ottaa huomioon arvioitaessa vesistön kantoky-

kyä. Kallaveden vesistöalueella on jo useita pistekuormittajia, ja yläpuo-

lisilta vesialueilta tulee maa- ja metsätaloustoiminnan aiheuttamaa haja-

kuormitusta. Myös ilmaston lämpeneminen lisää rehevöitymiskehitystä. 

Vesimuodostumaa on lupaharkinnassa tarkasteltava kokonaisuutena.  

 

Valituksenalaisessa päätöksessä sallitut kokonaispäästömäärät muun 

muassa fosforin, sulfaatin ja happea kuluttavan orgaanisen aineksen 

osalta ovat korkeita. Hajakuormituksen ja luonnonhuuhtouman kautta 

Kallaveteen tulevan fosforikuormituksen vaihteluväli on huomattava, 

kun taas luvitettavan toiminnan aiheuttama pistekuormitus on määräl-

tään tasaisempi ja jatkuva. Fosforipäästö on pääasiassa liukoista fosforia 

eli fosfaattifosforia, joka on suoraan kasviplanktonin käytettävissä. Toi-

minnan aiheuttamat ravinne-, natrium- ja sulfaattipäästöt yhdessä happea 

kuluttavien päästöjen (BOD7 ja CODCr) ja jäähdytysveden lämpöpäästön 

sekä ilmapäästöjen (typpi ja rikki) laskeuman kanssa aiheuttavat merkit-

tävää heikkenemistä alusveden happitilanteessa. Tämän kuormituksen 

seurauksena useiden Kallaveden ekologisessa tilaluokittelussa käytettä-

vien biologisten tekijöiden luokitus heikentyisi. Kuormitus kasvattaa pe-

rustuotantoa ja haitallisten sinilevien osuutta. Pohjaeläimistön lajien 

määrä laskee ja lajisto yksipuolistuu vähähappisissa oloissa. Kalasto vä-

henee ja lajisto yksipuolistuu. Kalatalouden kompensaatiotoimenpiteet, 

kuten istutukset, eivät voi korvata kalaston ekologisen tilaluokituksen 

heikkenemistä.  

 

Kallaveden happipitoisuuden ollessa matala osa jätevesikuormituksen 

sisältämästä sulfaatista pelkistyy pohjan läheisyydessä sulfidiksi, joka 
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lisää pohjaan jo sedimentoituneen fosforin vapautumista takaisin veteen. 

Sisäisen kuormituksen lisääntymisen vaikutus järven ekologiaan on to-

dennäköisesti huomattavasti suoraa fosforikuormitusta suurempi. Hi-

taasti hajoavan happea kuluttavan orgaanisen aineksen päästö yhdessä 

sulfaattipäästön kanssa on järven tilan heikkenemisen kannalta merkit-

tävä tekijä. Sulfaatti lisää veden tiheyttä, minkä vuoksi sulfaattipitoinen 

vesi kertyy lähelle järven pohjaa. Suuret sulfaattipitoisuudet alusvedessä 

voivat välillisesti aiheuttaa pohja-alueiden hapettomuutta kemiallisen 

kerrostuneisuuden vuoksi etenkin syvänteissä ja siten lisätä vesistön re-

hevöitymiskehitystä, kun pohjassa oleva fosfori vapautuu veteen vä-

hähappisissa oloissa. Myös natrium voi lisätä kemiallisen kerrostunei-

suuden voimakkuutta. Hapettomissa oloissa sulfaatti voi pelkistyä sulfi-

diksi ja muodostaa rikkivetyjä. Toiminnasta aiheutuva merkittävä hap-

pea kuluttavan orgaanisen aineksen päästö sekä suuri lämpöpäästö edes-

auttavat sulfaatin pelkistymistä. Sulfaatti voi aiheuttaa myös kemiallista 

kerrostuneisuutta, joka voi häiritä syys- ja kevättäyskiertojen toteutu-

mista. Sulfaatti- ja natriumpitoiset jätevedet todennäköisesti kertyvät 

Kallaveden pienialaisiin ja jyrkkäreunaisiin syvänteisiin. Kallaveden sy-

vänteissä esiintyy jo nykyisin paikoitellen alusveden vähähappisuutta. 

Sisäisen kuormituksen voimistumisen merkitystä vesistön tilaan ei ole 

lupahakemuksen ja YVA-selostuksen yhteydessä arvioitu riittävästi ja 

luotettavasti. Luvan mukainen päästöraja-arvo CODCr-kuormitukselle on 

aivan liian suuri. 

 

Kallavesi on Kuopion kaupungin vedenhankintavesistö. Orgaanisten 

klooriyhdisteiden (AOX) vaikutukset vedenlaatuun humuspitoisessa ve-

sistössä ovat epävarmat. AOX-yhdisteet rikastuvat sedimentin orgaani-

seen ainekseen, josta ne kulkeutuvat kaloihin ravinnon mukana. Toimin-

nasta aiheutuva vesistökuormitus ylittää muun muassa elohopean ja kad-

miumin osalta ympäristölaatunormit. Molemmat raskasmetallit ovat 

huomattavan myrkyllisiä. 

 

Valituksenalaisessa päätöksessä jälkikäteisarvioinnin varaan on jätetty 

toiminnan useat keskeiset ympäristövaikutukset, kuten jätevesien lämpö-

kuorman vaikutukset ja leviäminen, mahdollinen alusveden hapetuksen 

lisätarve sekä natrium- ja sulfaattipäästöjen vaikutukset vesistöön ja or-

gaanisten klooriyhdisteiden laatu ja määrä. Vesistövaikutusten etukäteis-

arviointi on ollut puutteellista ja virheellistä. Arviointiin ja mallinnuksiin 

liittyy epävarmuuksia, muun muassa sulfaatin, lämpöpäästön sekä hap-

pea kuluttavan orgaanisen aineksen päästön yhteisvaikutuksen osalta re-

hevöitymistä kiihdyttävänä tekijänä. Myöskään päästöjen pitkäaikaisvai-

kutusta Kallaveden happitalouteen ja rehevöitymiseen ja sisäisen kuor-

mituksen kasvamisen merkitystä sekä mahdollisten poikkeustilanteiden 

vaikutuksia Kallaveteen ei ole riittävästi selvitetty lupahakemuksessa ja 

YVA-selostuksessa.  

 



 56 (110) 

 

YVA-selostuksessa käytetty EFDC-malli ei toimi sulfaatin sekoittumi-

sen, laimenemisen ja leviämisen mallinnuksessa järviolosuhteissa eikä 

alusveden sulfaattipitoisuuksien kehittymisen arvioinnissa, koska malli 

on kehitetty huomattavasti syvempiin ja pinta-alaltaan laajempiin meri-

olosuhteisiin, joissa myös syvänteet ovat isompia. Malli keskiarvoistaa 

syvyyssuhteita hilakoon mukaisesti, jolloin pienialaiset syvänteet jäävät 

pienen pinta-alansa vuoksi huomiotta tai huomioidaan liian karkealla ta-

solla. Liian suurella hilakoolla tehty mallinnus aliarvioi aivan pohjan 

yläpuoliseen vesikerrokseen kerääntyvän sulfaatin määrää keskiarvoista-

malla pitoisuusarvoja kerroksittain. Todennäköisesti jätevesi kasautuu 

pohjalle mallinnettua kerrosta ohuemmaksi kerrokseksi, jonka sulfaatti-

pitoisuus on huomattavasti korkeampi kuin mallinnuksen mukaan. Sul-

faatti ei myöskään täysin poistu vesistöstä, vaikka pysyvää kemiallista 

kerrostuneisuutta ei muodostuisikaan. 

 

Myös vesistömallinnuksessa käytetyssä syöttödatassa on ollut puutteelli-

suuksia, kuten matemaattisten arvioiden käyttäminen todellisten mittaus-

tulosten sijaan. Tehtyjä mallinnuksia varten ei ole selvitetty todellisia 

virtaustietoja. Heikko tai vääränlainen lähtötieto heikentää mallin luotet-

tavuutta huomattavasti. Mallinnuksessa ei ole otettu huomioon, että 

jäähdytysvesien lämpökuormitus vaikuttaa myös jäteveden kulkeutumi-

seen veden tiheyseron vuoksi. Jos lämmin vesi ei sekoitu hakemuksessa 

esitetyllä tavalla, vaan kulkeutuu kauemmas, sen vaikutukset ovat erilai-

set ja kohdistuvat eri alueelle kuin on ennakoitu. Epävarmuus lämpö-

kuorman leviämisestä kertautuu ennusteessa jätevesien leviämisestä. 

Ympäristöluvan myöntäminen näissä oloissa ei ole ollut ympäristönsuo-

jelulain 20 §:ssä säädetyn varovaisuusperiaatteen mukaista. 

 

Suorien ympäristövaikutustensa lisäksi luvan mukainen toiminta lisää 

välillisesti kasvihuonekaasupäästöjä hiilinieluja vähentämällä sekä vä-

hentää myös Suomen metsäluonnon monimuotoisuutta. Hanke ei edistä 

kestävää kehitystä.  

 

4) Arto Toppinen on pyytänyt lupaa valittaa hallinto-oikeuden päätök-

sestä. Hän on valituksessaan vaatinut, että hallinto-oikeuden ja aluehal-

lintoviraston päätökset kumotaan ja Finnpulp Oy:n lupahakemus hylä-

tään.  

 

Vaatimusten tueksi on esitetty muun ohella seuraavaa: 

 

Valituksenalaisen päätöksen mukainen toiminta aiheuttaisi huomattavaa 

ympäristöhaittaa läheiselle asutukselle ja Kelloselän virkistyskäytölle 

sekä heikentäisi Kallaveden ekologista tilaluokitusta vesienhoidon ym-

päristötavoitteiden vastaisesti. EU-tuomioistuimen Weser-tuomion     

(C-461/13) mukaan vesienhoidon ympäristötavoitteet eli vesien hyvän 
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ekologisen tilan säilyttäminen tai saavuttaminen ovat oikeudellisesti si-

tovia tavoitteita. Kallavesi on luokiteltu vuonna 2013 hyvässä ekologi-

sessa tilassa olevaksi, mutta Pohjois-Savon ELY-keskuksen mukaan 

viime vuosien havaintojen perusteella Kallaveden ekologinen tila on 

tiettyjen parametrien osalta heikentynyt tähän luokitukseen nähden. Va-

lituksenalaisen päätöksen mukainen toiminta aiheuttaisi mittavan vesis-

tökuormituksen Kallaveteen. Kuormituksen yhteisvaikutukset, muun 

muassa sulfaatti, natrium, lämpöpäästö, fosfori ja happea kuluttava or-

gaanisen aineksen päästö, heikentäisivät Kallaveden ekologista tilaa si-

ten, että sen luokitus laskisi. Päästöjen yhteisvaikutukset lisäävät myös 

vesistön sisäistä kuormitusta, mutta sen määrää ei voida luotettavasti ar-

vioida. Sulfaattikuormitus aiheuttaa myös kerrostuneisuutta, joka lisää 

rikkivedyn muodostumista hapettomassa tilassa. Happea kuluttava or-

gaaninen aines yhdessä sulfaattikuormituksen kanssa kiihdyttää fosforin 

vapautumista sedimentistä. Näin ollen ympäristöluvan myöntämisen 

edellytykset eivät täyty.  

 

Lisäksi vesistökuormitus aiheuttaa riskin vedenhankinnalle ja sen myötä 

terveydelle. Orgaanisista klooriyhdisteistä eli AOX-yhdisteistä osa, ku-

ten dioksiinit ja furaanit, ovat myrkyllisiä ja terveydelle haitallisia juo-

mavedessä ja haittaavat myös vesistön virkistyskäyttömahdollisuuksia. 

AOX-yhdisteiden ominaisuudet ja pitoisuudet olisi pitänyt selvittää en-

nen luvan myöntämistä, ja luvassa olisi pitänyt asettaa päästörajat ve-

siympäristölle vaarallisille ja haitallisille aineille.  

 

5) Risto Ihantola, Markku Ihantola, Jorma Ihantola, Riitta Hallman, 

Kaisa Gröhn, Risto Hallman, Vihtakannan osakaskunta, Vaajasalon 

osakaskunta ja Siltasalmen osakaskunta Kallaveden alue ovat pyytäneet 

lupaa valittaa hallinto-oikeuden päätöksestä. Valittajat ovat valitukses-

saan vaatineet, että hallinto-oikeuden ja aluehallintoviraston päätökset 

kumotaan ja Finnpulp Oy:n lupahakemus hylätään tai toissijaisesti asia 

palautetaan lupaviranomaiselle uudelleen käsiteltäväksi.  

 

Vaatimusten tueksi on esitetty muun ohella seuraavaa: 

 

Esitetty arvio suunnitellun toiminnan aiheuttamasta vesistökuormituk-

sesta on epävarma. Useita keskeisiä toiminnan ympäristövaikutuksia on 

määrätty arvioitavaksi jälkikäteen toiminnan aloittamisen jälkeen, kuten 

jätevesien lämpökuorman vaikutukset ja leviäminen sekä jätevesien si-

sältämän natriumin, sulfaatin ja orgaanisten klooriyhdisteiden vesistö-

vaikutukset. Nämä olisi pitänyt selvittää etukäteen, jotta voitaisiin var-

mistua luvan myöntämisedellytysten täyttymisestä. Jälkikäteen selvittä-

minen on muutoinkin ympäristönsuojelulaissa säädetyn varovaisuusperi-

aatteen vastaista. Myönnetty lupa on myös ympäristönsuojelulain tavoit-

teen vastainen, koska se aiheuttaa ympäristön pilaantumista.  
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Käytetty laskentamalli on epävarma ja osa lähtötiedoista on puutteellisia 

tai vanhentuneita, kuten virtaamatiedot. Tämän vuoksi jätevesien laime-

neminen ja sekoittuminen on jäänyt asianmukaisesti selvittämättä. Haki-

jan käyttämä laskentamalli on hilamalli, joka ei ota huomioon sulfaatti- 

ja natriumpitoisen jäteveden vajoamista pohjaan syvänteissä. Laskenta-

mallin erotuskyky ei riitä kuvaamaan ilmiötä. Laskentahilan koko kas-

vaa purkupaikasta kauemmaksi siirryttäessä. Osa Kallaveden syvänteistä 

on niin pienialaisia, ettei mallilla voida laskea näiden alueiden sulfaatti-

pitoisuuksia pohjan läheisyydessä. Asiakirjoista puuttuu arvio käytetystä 

jäteveden tiheydestä, mikä lisää laskentamallin tuloksen epävarmuutta.   

 

Toiminnan päästöistä aiheutuisi vakava uhka Kallaveden vesiluonnolle. 

Virkistyskäyttöhaitta, kalastukselle aiheutuva haitta samoin kuin veden-

hankinnalle aiheutuva haitta sekä maisemallinen haitta ovat merkittävät. 

Toiminnan aiheuttama natrium- ja sulfaattikuormitus aiheuttaa jäteveden 

kerrostumista Kallaveden syvänteisiin ja estää veden vertikaalisekoittu-

misen. Tämä aiheuttaa happikatoa pohjaan ja sulfaatin pelkistymistä, 

jonka seurauksena pohjasedimentistä vapautuu fosforia. Pohjasta tulee 

rikkivetypitoinen ja ylemmät vesikerrokset rehevöityvät. Näin aiheutuva 

sisäinen kuormitus voi olla jopa suurempi kuin toiminnan aiheuttama 

suora jätevesikuormitus. Hakijan arviossa sisäistä kuormitusta ei ole kui-

tenkaan otettu huomioon, vaan jätevesien on oletettu laimenevan purku-

paikan lähistöllä siten, ettei merkittävää kerrostumista syvänteisiin 

synny. 

 

Hakijan tekemän mallinnuksen perusteella jäähdytysvesien lämpö-

kuorma aiheuttaa vain paikallista lämpenemistä purkupaikan läheisyy-

dessä. Lämmin vesi kuitenkin lisää biologista tuotantoa ja nopeuttaa ke-

miallisia ja biologisia prosesseja ja vaikuttaa tiheyseron vuoksi myös jä-

teveden kulkeutumiseen. Esitetty arvio lämpökuorman kulkeutumisesta 

on epävarma.  

 

Kloorattujen orgaanisten yhdisteiden eli AOX-yhdisteiden osalta hakija 

on todennut, että ne ovat suurimolekyylisiä, matalasti kloorattuja ja pian 

hajoavia eivätkä aiheuta vaaraa kaupungin vedenotolle tai vesiluonnolle. 

Asiakirjoissa ei ole selvitystä siitä, mihin tämä toteamus perustuu. Kuo-

pion kaupungin vedenottamo ottaa raakavettä myös Kallavedestä, joten 

luvan mukainen toiminta aiheuttaa riskin vedenottamolle.  

 

Myös toiminnan aiheuttamat ilmapäästöt laskeutuvat Kallaveteen ja ai-

heuttavat kuormitusta. Tätä kuormitusta ei ole hakemuksessa arvioitu.  

 

Valtioneuvoston hyväksymässä vesienhoitosuunnitelmassa ja Pohjois-

Savon vesienhoidon toimenpideohjelmassa Kallavesi on luokiteltu suu-

reksi humusjärveksi, jonka ekologinen tila on hyvä. Kuitenkin Kallave-

den yhteistarkkailun 2016 perusteella suuressa osassa vesimuodostumaa 
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monet luokitustekijät täyttävät vain tyydyttävän ekologisen tilan kritee-

rit. On kyseenalaista, onko järven ekologinen tila edes nykyisin enää 

hyvä, ja pysyykö luokitus jatkossa hyvässä ekologisessa tilassa. Kalla-

vesi on siis jo nykyisellä kuormituksella rehevöitymässä. Vesipuitedi-

rektiivin mukaan hankkeelle, joka heikentää vesimuodostuman ekolo-

gista tilaa tai estää hyvän tilan saavuttamisen, ei saa myöntää lupaa. Uu-

den toiminnan aiheuttama päästölisäys aiheuttaisi todennäköisesti vesi-

muodostuman ekologisen tilan huononemisen. Näin ollen valituksenalai-

sen päätöksen mukainen toiminta on myös vesipuitedirektiivistä johtu-

vien sitovien velvoitteiden vastaista.  

 

6) Kuopion Rakennussuunnittelu Kauhanen Oy/Vesa Kauhanen ja Sonja 

Boyd ovat pyytäneet lupaa valittaa hallinto-oikeuden päätöksestä. Valit-

tajat ovat valituksessaan vaatineet, että hallinto-oikeuden ja aluehallinto-

viraston päätökset kumotaan ja Finnpulp Oy:n lupahakemus hylätään tai 

toissijaisesti asia palautetaan lupaviranomaiselle uudelleen käsiteltä-

väksi.  

 

Vaatimusten tueksi on esitetty muun ohella seuraavaa: 

 

Lupapäätös on ympäristönsuojelulain ja vesipuitedirektiivistä johtuvien 

velvoitteiden vastainen. Esitetty arvio suunnitellun toiminnan aiheutta-

masta vesistökuormituksesta on epävarma. Useita keskeisiä toiminnan 

ympäristövaikutuksia on määrätty arvioitavaksi jälkikäteen toiminnan 

aloittamisen jälkeen, kuten jätevesien lämpökuorman vaikutukset ja le-

viäminen sekä jätevesien sisältämän natriumin, sulfaatin ja orgaanisten 

klooriyhdisteiden vesistövaikutukset. Nämä olisi pitänyt selvittää etukä-

teen, jotta voitaisiin varmistua luvan myöntämisedellytysten täyttymi-

sestä. Jälkikäteen selvittäminen on muutoinkin ympäristönsuojelulaissa 

säädetyn varovaisuusperiaatteen vastaista.  

 

Käytetty laskentamalli on epävarma ja myös osa lähtötiedoista on puut-

teellisia tai vanhentuneita, kuten virtaamatiedot. Laskentamalli aliarvioi 

sulfaattipitoisuuksia pohjan läheisyydessä. Asiakirjoista puuttuu arvio 

käytetystä jäteveden tiheydestä, joka lisää mallilaskennan tuloksen epä-

varmuutta.   

 

Toiminnan päästöistä aiheutuisi vakava uhka Kallaveden vesiluonnolle. 

Virkistyskäyttöhaitta, kalastukselle aiheutuva haitta samoin kuin veden-

hankinnalle aiheutuva haitta sekä maisemallinen haitta ovat merkittävät. 

Toiminnan aiheuttama natrium- ja sulfaattikuormitus aiheuttaa jäteveden 

kerrostumista Kallaveden syvänteisiin, joka lisää sisäistä kuormitusta. 

 

Hakijan tekemän mallinnuksen perusteella jäähdytysvesien lämpö-

kuorma aiheuttaa vain paikallista lämpenemistä purkupaikan läheisyy-
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dessä. Lämmin vesi kuitenkin lisää biologista tuotantoa ja nopeuttaa ke-

miallisia ja biologisia prosesseja ja vaikuttaa tiheyden vuoksi myös jäte-

veden kulkeutumiseen. Esitetty arvio lämpökuorman kulkeutumisesta on 

epävarma.  

 

Hakija on todennut, että AOX-yhdisteet ovat suurimolekyylisiä, mata-

lasti kloorattuja ja pian hajoavia eivätkä aiheuta vaaraa kaupungin ve-

denotolle tai vesiluonnolle. Asiakirjoissa ei ole selvitystä siitä, mihin 

tämä toteamus perustuu. Kuopion kaupungin vedenottamo ottaa raaka-

vettä myös Kallavedestä, joten luvan mukainen toiminta aiheuttaa riskin 

vedenottamolle.  

 

Myös toiminnan aiheuttamat ilmapäästöt laskeutuvat Kallaveteen ja ai-

heuttavat kuormitusta. Tätä kuormitusta ei ole hakemuksessa arvioitu.  

 

Valtioneuvoston hyväksymässä vesienhoitosuunnitelmassa ja Pohjois-

Savon vesienhoidon toimenpideohjelmassa Kallavesi on luokiteltu suu-

reksi humusjärveksi, jonka ekologinen tila on hyvä. Kuitenkin Kallave-

den yhteistarkkailun perusteella suuressa osassa vesimuodostumaa mo-

net luokitustekijät täyttävät vain tyydyttävän ekologisen tilan kriteerit. 

On kyseenalaista, onko järven ekologinen tila edes nykyisin enää hyvä, 

ja pysyykö luokitus jatkossa hyvänä. Kallavesi on siis jo nykyisellä 

kuormituksella rehevöitymässä. Vesipuitedirektiivin mukaan hankkeelle, 

joka heikentää vesimuodostuman ekologista tilaa tai estää hyvän tilan 

saavuttamisen, ei saa myöntää lupaa. Uuden toiminnan aiheuttama pääs-

tölisäys aiheuttaisi todennäköisesti vesimuodostuman ekologisen tilan 

huononemisen. Näin ollen valituksenalaisen päätöksen mukainen toi-

minta on myös vesipuitedirektiivistä johtuvien sitovien velvoitteiden 

vastaista.  

 

Tehdyissä selvityksissä ei ole otettu huomioon ilmaston lämpenemisen 

vaikutusta. Myös ilmapäästöt ja liikenteen päästöt on otettava huomioon.  

 

Kuopion Rakennussuunnittelu Kauhanen Oy/Vesa Kauhanen ja Sonja 

Boyd ovat täydentäneet valitustaan. Täydennyksissä on esitetty muun 

ohella, että lupahakemuksessa ja YVA-selostuksessa käytetty mallinnus 

on virheellinen veden virtaustietojen ja lauhdelämmön vaikutusten 

osalta. Jätevesikuormituksen kasvu edellyttäisi usean uuden hapetusyksi-

kön käyttöönottamista, jotta lisääntyvä hapenkulutus saataisiin korvat-

tua. Jätevesien sisältämä niin sanottu nollakuitu saostuu järven pohjaan, 

mutta sen määrästä ei ole esitetty selvitystä.  

 

Tehdas pitäisi sijoittaa merenrannalle, jotta lauhde-energia saataisiin 

hyödynnettyä kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti.  
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7) Vesiluonnon puolesta ry on pyytänyt lupaa valittaa hallinto-oikeuden 

päätöksestä. Yhdistys on valituksessaan vaatinut, että hallinto-oikeuden 

ja aluehallintoviraston päätökset kumotaan ja Finnpulp Oy:n lupahake-

mus hylätään tai toissijaisesti asia palautetaan lupaviranomaiselle uudel-

leen käsiteltäväksi. Vähintäänkin luvanvaraisille ja vaarallisille aineille 

on asetettava lainmukaiset päästörajat. Lupaan on sisällytettävä vaati-

mukset näiden aineiden tarkkailusta sekä taustatilanteen tarkkailusta kol-

men vuoden ajalle ennen toiminnan aloittamista. Suolapäästöt vesistöön 

on kiellettävä ja vesistöön on määrättävä sekoittumisvyöhykkeet laa-

tunormiaineille sekä tarkkailu tältä osin. Lisäksi toiminnalle asetettava 

vakuus ja toiminnasta maksettavat korvaukset on määrättävä merkittä-

västi suuremmaksi.  

 

Vaatimusten tueksi on esitetty muun ohella seuraavaa: 

 

Selluteollisuuden lisääminen on haitallista muun muassa luonnon moni-

muotoisuudelle ja voimistaa kasvihuoneilmiötä. Hankkeen yhteydessä 

on selvitettävä kestävät puunkäyttömahdollisuudet ja metsänhoitomene-

telmät. YVA-selvityksessä ei ole tarkasteltu hankkeen vaikutuksia met-

sänkäyttöön.  

 

Hanke on vesipuitedirektiivistä johtuvien velvoitteiden vastainen, koska 

sen myötä Kallaveden ekologinen ja kemiallinen tilaluokitus olisi vaa-

rassa huonontua hyvästä tyydyttäväksi. Kallaveden tila on jo nykyisellä 

kuormituksella lähellä tyydyttävää tasoa. Valituksenalainen päätöksen 

mukainen kuormitus lisäisi Kallaveden rehevöitymistä ja siten huonon-

taisi sen ekologista tilaa ja samalla heikentäisi mahdollisuuksia hyvän 

ekologisen tilan saavuttamiseksi.   

 

Valituksenalaisessa päätöksessä ei ole määrätty sekoittumisvyöhykettä 

raskasmetalleille asianmukaisen, kuukausittaisin mittauksin toteutetta-

van tarkkailun kanssa, vaikka laatunormien tiedetään ylittyvän purkupai-

kan lähistöllä usean aineen, kuten kadmiumin ja elohopean, osalta. Tark-

kailua ei saa jättää ELY-keskuksen myöhemmän päätöksen varaan, vaan 

siitä pitää määrätä toimintaa koskevassa ympäristöluvassa. Luvasta 

puuttuvat pintavesien tarkkailumääräykset lukuisten luvanvaraisten ja 

vaarallisten aineiden osalta.  

 

Valituksenalaisen päätöksen mukaan hapettimien käyttö poistaisi suola-

kerrostumien aiheuttamat ongelmat. Tälle väitteelle ei ole esitetty tieteel-

lisiä perusteita eikä sen osalta ole tehty asianmukaista ympäristövaiku-

tusten arviointia. Hapetin ei poista suolakerrostumista eikä hapetinta voi 

sijoittaa sedimenttiin. Suolakerrostumat aiheuttaisivat erityisesti Kalla-

veden syvänteissä ympäristön pilaantumista. Sulfaattien ja suolojen ker-

rostuminen vaikuttaisi todennäköisesti siten, että alusveteen muodostuisi 
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tosiasialliset sekoittumisvyöhykkeet esimerkiksi kadmiumille ja eloho-

pealle kohtuuttoman laajoille alueille. Toiminnasta aiheutuvia suolapääs-

töjä on rajoitettava vesistön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Suolaveden 

laimentaminen on jätelain vastaista jätteen hävittämistä laimentamalla. 

Jätevedet on käsiteltävä asianmukaisesti.  

 

Valituksenalaisessa päätöksessä on määrätty jälkikäteen selvitettäväksi 

lupaharkinnassa keskeisiä seikkoja, kuten lämpöpäästön vaikutus, jäte-

vesien natrium-, sulfaatti- ja muun suolakuormituksen sekä vaarallisten 

ja haitallisten aineiden leviäminen ja vaikutus Kallavedessä sekä AOX-

yhdisteiden päästö ja vaikutus. Näin ollen on epäselvää, täyttyvätkö lu-

van myöntämisen edellytykset. Jälkikäteen tehtävän selvityksen oikeu-

dellinen merkitys on myös epäselvä. Lisäksi hakemuksessa on kuvattu 

puutteellisesti monet kemialliset prosessit, kuten sellun keitto ja val-

kaisu, hajukaasujen poisto ja rikkihapon valmistus sekä mäntyöljyn val-

mistus. Toiminnan varoallaskapasiteetti on liian pieni, eikä raakaveden-

oton vaikutuksia vesiekologiaan ja virtauksiin ole selvitetty. Hakemuk-

sen mukainen biologinen vedenpuhdistus ei ole riittävää vesienkäsitte-

lyä, ja prosessista puuttuu ainakin AOX-yhdisteiden, raskasmetallien ja 

sulfaatin sekä muiden rikkiyhdisteiden poisto.  

 

Halogeenisten orgaanisten yhdisteiden eli AOX-yhdisteiden vaaratto-

muudesta ei ole hakemuksen yhteydessä esitetty mitään näyttöä edes 

siltä osin, etteivät yhdisteet sisällä dioksiineja ja furaaneja. AOX-yhdis-

teiden koostumus ja leviäminen on jäänyt tuntemattomaksi. Koska mo-

net halogeeniset orgaaniset yhdisteet ovat myrkyllisiä, tämä muodostaisi 

riskin kaupungin vedenotolle ja siten myös terveydelle. Elohopean ai-

heuttamat riskit uimavedelle on selvitettävä. Metallien, kuten sinkin ja 

mangaanin, sekä kasvisterolien ja rikkikemikaalien ja rikkivedyn pitoi-

suudet jätevesissä ja vaikutukset vesistössä on myös selvitettävä. Koska 

näitä tietoja ei ole selvitetty ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä, 

valituksenalainen päätös on kumottava YVA-lainsäädännön vastaisena.  

 

Hankkeen yhteydessä ei ole tehty selvitystä hankkeen vaikutuksista Na-

tura-alueen luontoarvoille. Kaloihin kertyvät raskasmetallit ja orgaaniset 

haitta-aineet ovat vaarallisia suojeluperusteena oleville linnuille. Myös 

muut vaikutukset kalatalouteen on puutteellisesti käsitelty. Vedenotto 

aiheuttaa kalojen ja kalanpoikasten kuolemia sekä planktonin eliöiden 

kuolemia. Lämpökuormitus haittaa kalojen vaellusta. Tämä aiheuttaa 

elannon menetystä ammattikalastajille.  

 

Rantakiinteistöille aiheutuvat virkistyskäyttöhaitat ovat selvittämättä. 

Vesistölle aiheutuvia haittoja voisi ehkäistä asianmukaisella vedenpuh-

distuksella. Lupamääräyksissä pitäisi kieltää kiinteiden suolajätteiden 

dumppaaminen vesistöön, erityisesti soodakattilan lentotuhkan laimenta-
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minen jäteveteen. Lisäksi lupamääräyksissä on määrättävä asianmukai-

set päästöraja-arvot ja päästökiintiöt luvanvaraisille ja vesiympäristölle 

vaarallisille aineille. Metalleista erityisesti sinkin yhteisvaikutukset alu-

een muiden päästölähteiden kanssa tulisi selvittää. Toiminnalle asetetta-

vien vakuuksien ja toiminnasta maksettavien korvausten on oltava vali-

tuksenalaisessa päätöksessä määrättyjä suuremmat.  

 

Lupahakemus on kuulutettu virheellisesti, koska hakemus täydennyksi-

neen ei sisällä kaikkia oleellisia ja lainsäädännön edellyttämiä tietoja ve-

sien laadusta ja hankkeen ympäristövaikutuksista. Esitetty prosessin ku-

vaus on monin paikoin puutteellinen. Varoallaskapasiteetti on liian 

pieni.  

 

3.2. Vastineet, lausunnot, selitykset ja vastaselitykset 

 

Kuopion kaupunginhallitukselle on varattu tilaisuus vastineen antami-

seen valitusten johdosta.  

 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalous-

ryhmälle on varattu tilaisuus lausunnon antamiseen valitusten johdosta.  

 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on ilmoittanut, ettei sillä ole lausutta-

vaa valitusten johdosta.  

 

Itä-Suomen aluehallintovirasto on ilmoittanut, ettei se anna lausuntoa 

valitusten johdosta.  

 

Siilinjärven terveydensuojeluviranomainen on ilmoittanut, ettei sillä ole 

lausuttavaa valitusten johdosta.  

 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja 

luonnonvarat -vastuualue on antanut valitusten johdosta lausunnon, 

jossa on esitetty muun ohella seuraavaa:  

 

ELY-keskuksen hakemusvaiheessa aluehallintovirastolle antaman lau-

sunnon mukaan yksi olennainen luvan myöntämisen edellytyksiin vai-

kuttava seikka on ollut, että Kallaveden hyvä ekologinen tila voi heiken-

tyä. Kallaveden ekologisen tilan kehityssuunta on ollut lievästi heiken-

tyvä viime vuosina. Tämä on havaittavissa erityisesti levämäärän hitaana 

kasvuna viimeisten vuosikymmenien aikana. Mitatuissa levämäärissä on 

suurta vuosien välistä vaihtelua, mutta nouseva trendi on mittausten kat-

tavuuden (yhteensä yli 600 mittausta ja viime vuosina 21 mittausta vuo-

dessa luokitteluun käytetyillä havaintopaikoilla) ansiosta suhteellisen 

luotettavasti todennettavissa. Kallaveden ekologinen tila luokitellaan 

vuosien 2022–2027 vesienhoitosuunnitelmaa varten vuosien 2012–2017 
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seuranta-aineistojen perusteella. Lopullista luokittelutulosta ei ole lau-

suntohetkellä vielä käytettävissä. Kun otetaan huomioon Kallaveden 

lievä rehevöitymiskehitys ja edellisen luokituksen ajanjaksosta      

(2006–2012) kulunut pitkähkö aika, uuden vesienhoitokauden tilaluoki-

tusta on syytä tarkastella osana vesistön tilaan keskeisesti vaikuttavan 

toiminnon lupaharkintaa.  

 

Vesistöjen ekologinen tila luokitellaan ensisijaisesti biologisten seu-

ranta-aineistojen ja laatutekijöiden perusteella. Kallaveden ekologinen 

luokitus perustuu meneillään olevalla vesienhoitokaudella kasviplankto-

nin, rantavyöhykkeen vesikasvillisuuden, syvänteiden pohjaeläimistön 

sekä kalaston koostumukseen. Näistä eliöryhmistä on käytettävissä seu-

ranta-aineistoja Kallaveden yhteistarkkailun sekä osittain valtion toteut-

tamien seurantojen kautta. Luokitusta tukevana tekijänä käytetään tietoja 

vedenlaadusta ja hydrologis-morfologisista tekijöitä. Lisäksi ekologi-

sessa luokituksessa huomioidaan mahdolliset kansallisesti määriteltyjen 

erityisten vaarallisten ja haitallisten aineiden pitoisuudet. Todellisten ti-

lamuutosten lisäksi eri kausien luokitustuloksia verrattaessa on otettava 

huomioon vesien tilan seuranta- ja tarkkailuohjelmien kehittyminen, 

minkä vuoksi eri luokituskausina käytössä oleva tietopohja ei aina ole 

täysin samanlainen. Kallavedellä esimerkiksi kasviplanktonin biomas-

sasta on tulevassa luokituksessa käytössä selvästi enemmän mittauksia 

kuin edellisellä luokituskaudella.  

 

Kasviplanktonin a-klorofyllipitoisuus ilmentää uudellakin luokitusjak-

solla hyvää tilaa. Keskipitoisuus 10,75 μg/l jää alle tyydyttävän tilan 

raja-arvon eli 11 μg/l. Hakijan arvio luokituksessa käytettävien havainto-

paikkojen keskimääräisestä a-klorofyllipitoisuuden noususta lupahake-

muksen mukaisella kuormitustasolla oli 1,1 μg/l. Arvio perustui kasvi-

planktonmassan mallinnustuloksiin. Itämeren aineistosta peräisin olevan 

muuntoyhtälön käyttö muunnettaessa kasviplanktonbiomassa a-klorofyl-

lipitoisuudeksi voi lisätä arvioon sisältyvää epävarmuutta Kallaveden 

tapauksessa, mahdollisesti aliarvioimalla a-klorofyllipitoisuuden nousua.  

 

Kasviplanktonin lajistomuuttujat ilmentävät uudella luokitusjaksolla 

keskimäärin tyydyttävää tilaa. Rantavyöhykkeen vesikasvillisuuden tila 

on luokitteluindeksien perusteella heikentynyt vuosien 2011 ja 2017 seu-

rantojen välillä lähes erinomaisesta lähelle tyydyttävää, säilyen kuiten-

kin hyvänä. Ero luokittelutuloksessa selittyy kuitenkin vuoden 2017 seu-

rannan laajemmalla ja osin eri alueille vesimuodostumassa sijoittuvalla 

aineistolla. Rantavyöhykkeen päällyslevistä käytettävissä oleva aineisto 

ilmentää tyydyttävää tilaa, mutta käytettävissä olevan aineiston edusta-

vuus on siinä määrin kyseenalainen, että tämän laatutekijän painoarvo 

on Kallaveden ekologisen tilan kokonaisluokittelussa ELY-keskuksen 

arvion mukaan oltava vähäinen. Kallaveden syvänteiden pohjaeläimistön 
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tilan voidaan kokonaisuutena arvioida olevan hyvä. Muutokset syvim-

pien pohjien pohjaeläinyhteisöissä ovat vähäisiä viimeisen noin 15 vuo-

den aikana. Kallaveden kalastosta ei ole uudella luokituskaudella käy-

tössä tuloksia laskennalliseen luokitteluun. 

 

Vedenlaatumuuttujista kokonaisfosforille ja -typelle on asetettu luokka-

rajat suurten humusjärvien järvityypille. Kallavedellä kokonaisfosforipi-

toisuus on uudella luokituskaudella 20,3 μg/l (”hyvä”) ja kokonaistyppi-

pitoisuus on 629 μg/l (”tyydyttävä”). Fosforipitoisuus on edelliseen luo-

kituskauteen verrattuna noussut ja typpipitoisuus laskenut. Kummassa-

kaan muuttujassa ei kuitenkaan ole pitkällä aikavälillä tarkasteltuna sel-

vää muutossuuntaa. Kallaveden syvänteiden talviaikainen happitilanne 

kehittyi edellisen luokituskauden alkuun (vuoteen 2007) asti positiivi-

sesti. Sen jälkeen maaliskuun pohjanläheinen happitilanne näyttää ensin 

heikentyneen useiden peräkkäisten vuosien ajan ja sittemmin palautu-

neen notkahdusta edeltävälle tasolle. Tulevan luokitusjakson         

(2012–2017) keskimääräinen talvikauden happitilanne on heikompi kuin 

edeltävän jakson (2006–2012). Kallavedeltä ei ole tiedossa, että vesiym-

päristölle haitallisista niin sanotuista kansallisista aineista olisi laatunor-

mien ylityksiä. Kallaveden hydrologis-morfologisen tilan ei ole arvioitu 

heikentyneen siinä määrin, että se olisi esteenä hyvän ekologisen tilan 

saavuttamiselle.  

 

ELY-keskuksen alustavan arvion mukaan Kallaveden vesimuodostuman 

ekologinen tila on edelleen kokonaisuutena arvioiden hyvä, mutta uu-

simpien tulosten perusteella selvästi lähempänä tyydyttävää kuin erin-

omaista tilaa. Biologisten luokitustekijöiden laskennallinen luokka Kal-

laveden vesimuodostumalle on uudella luokitusjaksolla tyydyttävä. Las-

kennallisessa tuloksessa kuitenkin korostuu esimerkiksi suppea ja epä-

edustava rantavyöhykkeen piileväaineisto vuodelta 2013. Lopullinen ti-

laluokittelu perustuu kokonaisarvioon, jossa painotetaan luotettavimpia 

ja edustavimpia seuranta-aineistoja. Selvää heikentymistä on tapahtunut 

vain kasviplanktonin tilaa kuvaavissa muuttujissa. Muilta osin ei voida 

sulkea pois sitä, että tilamittareiden heikkenemisessä on kyse lähinnä 

luontaisesta järven eliöyhteisön koostumuksen ja vedenlaadun vuosien 

välisestä vaihtelusta, eliöstön koostumuksen mittaamiseen liittyvästä 

vaihtelusta ja osin seuranta-aineistojen erilaisuudesta luokittelukausien 

välillä. Yksiselitteistä syytä kasviplanktonin tilan heikkenemiselle ei 

voida seuranta-aineiston avulla osoittaa. Mitä ilmeisimmin muutokset 

ovat laaja-alaisempien ympäristöolosuhteiden muutosten aikaansaamia 

eivätkä niinkään johdu mistään suoranaisesta Kallaveteen itsessään koh-

distuvasta paineesta.  

 

Valituksenalaisessa päätöksessä aluehallintoviraston ja hallinto-oikeu-

den asettamilla lupamääräyksillä on merkittävästi kompensoitu mallin-
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nukseen sisältyvää epävarmuutta. Päästörajoja on tiukennettu hakemuk-

seen nähden sekä asetettu selvitysvelvollisuuksia, joiden perusteella lu-

pamääräyksiä on mahdollisuus edelleen täydentää sekä lisätä hapetetta-

vien syvänteiden määrää ja muuttaa hapetuksen toimintatapaa. Olisi tär-

keää, että mallinnuksen virhelähteet tunnistettaisiin ja Finnpulp Oy arvi-

oisi vastineessaan niiden vaikutusta lupavaiheessa tehtyyn jätevesien 

mallinnukseen. Mikäli Kallaveden lievästi heikentyvä kehityssuunta jat-

kuu tulevaisuudessa viimeisen vuosikymmenen aikana havaitun kaltai-

sena ja vesistökuormitus lisääntyy uuden hankkeen myötä, vesienhoidon 

tilatavoitteiden täytyminen ei ole itsestään selvää ilman lisätoimenpiteitä 

tulevilla vesienhoitokausilla.  

 

Kuopion ympäristö- ja rakennuslautakunta, joka toimii sekä kaupungin 

ympäristönsuojeluviranomaisena että terveydensuojeluviranomaisena, 

on antanut vastineen valitusten johdosta. Vastineessa on esitetty muun 

ohella seuraavaa:  

 

Kallaveden ekologinen tila on viime aikoina heikentynyt, joten Finnpulp 

Oy:n toiminnan aiheuttaman lisäkuormituksen merkitys korostuu enti-

sestään. On kuitenkin epävarmaa, mikä merkitys Finnpulp Oy:n aiheut-

tamalla lisäkuormituksella lopulta olisi Kallaveden ekologisen tilan luo-

kitukseen. Kallaveden virallista uutta tilaluokitusta ei ole vielä tehty. 

Vielä ei ole siis selvillä, mikä Kallaveden tilaluokitus tulevaisuudessa 

on.  

 

Ympäristölupahakemuksessa on tarkennettu YVA-selostuksessa käytet-

tyä mallinnusta vesistövaikutusten arvioinnin osalta yhteysviranomaisen 

lausunnossaan edellyttämällä tavalla. Lautakunnan käsityksen mukaan 

vesistömallinnus kuvaa odotettavissa olevia vesistövaikutuksia Kallave-

dessä kokonaisuutena, vaikka vaikutusten arvioinnissa yksityiskohtai-

sella tasolla voikin olla puutteita ja epävarmuuksia. Lautakunta on jo 

aiemmin esittänyt kantanaan, että myönnetyn ympäristöluvan mukaisilla 

päästöraja-arvoilla vesistökuormitus saadaan todennäköisesti hyväksyt-

tävälle tasolle. Ympäristöluvassa jätevesipäästöjä koskevia luparajoja on 

tiukennettu suhteessa hakijan hakemuksessaan esittämiin ja vesistömal-

linnuksen lähtökohtana oleviin päästöraja-arvoihin. Lisäksi ympäristölu-

vassa on edellytetty vesistön kunnostustoimia (hapetus). Lautakunnan 

näkemyksen mukaan laitoksen vesistövaikutusten ja jätevesipäästöjen 

kuormitusraja-arvojen tarkastelu myöhemmin laitoksen toiminnan va-

kiinnuttua on tarpeellista. Lautakunta ei pidä tarpeellisena tai mahdolli-

sena päästöraja-arvojen määrittämistä kaikille aineille tai yhdisteille, 

joita jätevesissä esiintyy.  

 

Simo ja Mervi Korhoselle on varattu tilaisuus vastineen antamiseen vali-

tusten johdosta. 
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Johannes ja Kaarina Lehtoselle on varattu tilaisuus vastineen antami-

seen valitusten johdosta.  

 

Finnpulp Oy on antanut vastineen valitusten ja lausuntojen johdosta. 

Vastineessa on vaadittu valitusten hylkäämistä, mikäli valittajille myön-

netään valitusluvat, ja esitetty muun ohella seuraavaa:  

 

Finnpulp Oy on lupahakemuksessaan osoittanut, että toiminnan vesistö-

vaikutuksista ei aiheudu merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen 

vaaraa. Arvioinnissa on otettu huomioon myös vesienhoitosuunnitel-

massa ja sen toimenpideohjelmassa 2016–2021 esitetyt seikat Kallave-

den vesimuodostuman ekologisesta tilasta ja sen arvioinnissa käytetyistä 

laadullisista tekijöistä. Lupahakemuksessa on osoitettu, ettei yhdenkään 

ekologisen tilaluokituksen laatutekijän tila heikkene toiminnan vaikutus-

ten seurauksena. Lisäksi pintaveden tilaa ja sen luokituksen muuttumista 

on arvioitava vesienhoitosuunnitelmassa vahvistetussa vesimuodostu-

massa, johon kuuluu Kallansiltojen alapuolinen Keski-Kallavesi, Sot-

kanselkä ja Koirus. Ekologisen tilan huononemista on tarkasteltava ver-

taamalla niitä laadullisia tekijöitä, jotka ovat toimineet vesimuodostel-

man tilaluokituksen perustana vesienhoitosuunnitelmassa vuosiksi 

2016–2021. Lisäksi ekologinen luokka kuvaa koko vesimuodostuman 

keskimääräistä tilaa, jossa voi esiintyä alueellista vaihtelua. Pintavesi-

muodostuman tilan huononemisen tarkastelu on tehtävä suhteessa viral-

liseen vesienhoitosuunnitelmasta ilmenevään luokitteluun.  

 

Asetetut päästöraja-arvot ovat voimassa olevien BAT-päätelmien mukai-

set tai jopa niitä alemmat. Muun muassa fosforipäästöjä on vesistön re-

hevöitymisen vaaran vuoksi lupamääräyksin pienennetty jopa yli 40 pro-

senttia siitä päästöarvosta, jolla lupahakemuksen liitteenä oleva vaiku-

tusten arviointi on tehty. Asetetut päästöraja-arvot ovat selvästi pienem-

mät kuin hakemuksen liitteenä olevassa mallinnuksessa käytetyt päästö-

arvot, joten tämä pienentää oleellisesti mallinnusten epävarmuuden ai-

heuttamaa riskiä haitallisista ympäristövaikutuksista. Finnpulp Oy on 

esittänyt kattavan selvityksen vesistöpäästöjen mahdollisesti aiheutta-

masta vesistön kerrostuneisuudesta sekä muutoksista happitilanteeseen. 

Sulfaatti jätevedessä ei aiheuta vesistön kerrostuneisuutta, koska jäteve-

den sulfaattipitoisuus on alhainen, jätevesi on lämmintä ja purkupaikka 

on läpivirtausreitillä. Päätöksen lupamääräyksessä 2 on asetettu sitovat 

raja-arvot haitallisille aineille, mukaan lukien elohopea ja kadmium.  

 

Lupamääräyksissä on kattavat selvitysvelvoitteet toiminnan ympäristö-

vaikutuksista. AOX-yhdisteitä ja niiden vaikutuksia on lupahakemuksen 

yhteydessä arvioitu, ja hallinto-oikeus on täydentänyt toiminnan tarkkai-

lua koskevaa lupamääräystä 50 tältä osin. Ilmapäästöjen aiheuttama pi-

toisuuksien nousu vesistössä on erittäin pientä. Finnpulp Oy on esittänyt 

hakemuksen käsittelyn yhteydessä kattavan selvityksen vesistöpäästöjen 
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mahdollisesti aiheuttamasta vesistön kerrostuneisuudesta sekä muutok-

sista happitilanteisiin.  

 

Finnpulp Oy on todennut ELY-keskuksen lausunnosta muun ohella, ettei 

ELY-keskus ole esittänyt oikeudellisia perusteluja sille, että vuosien 

2022–2027 vesienhoitosuunnitelmaa varten tehtävää Kallaveden vesi-

muodostuman ekologisen tilan luokittelua olisi seurattava nyt kyseessä 

olevassa lupaharkinnassa. Kun uutta tilan määrittämistä ei ole vielä ta-

pahtunut, on tilan heikkenemistä verrattava päätöksentekoajankohtana 

voimassa olevaan vesienhoitosuunnitelmaan.  

 

Vastineen liitteenä ovat Pöyry Finland Oy:n laatimat lisäselvitykset ve-

sistömallinnuksesta ja sulfaattipäästöistä. Vesistömallinnusta koskevan 

lisäselvityksen mukaan mallinnuksessa käytetyt virtaamatiedot on otettu 

Suomen ympäristökeskuksen mallijärjestelmästä, ja ne perustuvat mitat-

tuihin virtaamiin ja vedenkorkeuksiin Kelloselän ylä- ja alapuolisissa 

mittauspaikoissa. Virtaamatietojen luotettavuus on siten riittävä mallin-

nuksen pohjaksi. Laskentamallissa käytetty virtaaman jakautuminen vas-

taa ELY-keskuksen suorittaman mittauksen tulosta. Laskentamallissa on 

arvioitu jäteveden kulkeutuminen ja lämpökuorman käyttäytyminen sa-

manaikaisesti, jolloin laskennassa on voitu huomioida sekä lämpötilasta 

että jäteveden suolaisuudesta aiheutuva tiheysvaikutus. Sulfaattipitoi-

suus tehtaan jätevedessä on jätevesivirtaamalla 0,7 m3/s ja sulfaattimää-

rällä 55 tonnia vuorokaudessa laskettuna 910 mg/l. Sulfaatti on liukoi-

nen yhdiste. Purkuputken päässä voidaan käyttää diffuusoria, jolloin jä-

tevesi sekoittuu välittömästi suurempaan vesimassaan ja sen suolapitoi-

suus laimenee sekoitussuhteen mukaan.  

 

Kari Leskinen on antanut vastaselityksen. Hän on muun ohella todennut, 

että asiassa ei ole esitetty näyttöä Kuopion Veden vedenottopaikkojen 

yksilöinnistä Kallavedestä, eikä myöskään näyttöä näiden vedenotto-

paikkojen pintaveden laatuluokituksesta.  

 

Pohjois-Savon luonnonsuojelupiiri ry ja sen asiakumppanit ovat anta-

neet vastaselityksen. Valittajat ovat muun ohella todenneet, että Weser-

tuomiossa Euroopan unionin tuomioistuin katsoi vesien laadun heikentä-

miskiellon olevan vesipuitedirektiivin keskeinen tavoite ja sitova vel-

voite, samoin kuin vesien tilan parantamisen. Tuomiossa ratkaistiin, että 

vesienhoidon suunnittelulla on sitova vaikutus myös yksittäisiin hank-

keisiin, eikä vain suunnitteluun. Tilatavoitteiden sijaan huomiota on 

kiinnitettävä direktiivin liitteen V laatutekijöihin. Myös korkein hallinto-

oikeus on todennut vuosikirjaratkaisussaan KHO 2017:87, joka koski 

Sierilän vesivoimalaitosta, että vesien tilatavoitteen merkityksen tulkin-

nan on perustuttava unionioikeuden sisältöön sellaisena kuin se ilmenee 

vesipuitedirektiivistä ja unionin tuomioistuimen sitä koskevista tulkinta-
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ratkaisuista. Vesienhoidon suunnittelulla on oma, itsenäinen, oikeudelli-

sesti sitova merkityksensä yksittäisissä hankkeissa, joten ympäristönsuo-

jelulain mukaisen pilaantumisen arviointi ei kata kokonaan vesienhoidon 

järjestämisestä annetun lain mukaisten velvoitteiden tarkastelua. Vesien-

hoitosuunnitelmassa käytettyjä tietoja ei voida myöskään uudelleen tar-

kastella yksittäisen ympäristölupapäätöksen yhteydessä, kuten hallinto-

oikeus on valituksenalaisessa päätöksessään tehnyt. Ympäristölupahake-

muksessa tai YVA-selvityksessä ei ole arvioitu Kallaveteen kohdistuvan 

jätevesipäästön vaikutuksia Kallaveden ekologiseen tilaan.  

 

Arto Toppinen on antanut vastaselityksen.  

 

Risto Ihantola ja hänen asiakumppaninsa ovat antaneet vastaselityksen.  

 

Kuopion Rakennussuunnittelu Oy/Vesa Kauhanen ja Sonja Boyd ovat 

antaneet vastaselityksen. 

 

Vesiluonnon puolesta ry on antanut vastaselityksen.   

 

Vastaselitykset on lähetetty Finnpulp Oy:lle tiedoksi.  

 

3.3 Katselmus 

 

Korkein hallinto-oikeus on toimittanut 28.8.2019 katselmuksen asian 

selvittämiseksi suunnitellulla hankealueella. Katselmuksesta laadittu 

pöytäkirja on lähetetty asianosaisille tiedoksi ja liitetty asiakirjoihin.  

 

3.4. Lisäselvitykset 

 

Risto Ihantola asiakumppaneineen, Pohjois-Savon luonnonsuojelupiiri 

ry asiakumppaneineen ja Kuopion rakennussuunnittelu Kauhanen 

Oy/Vesa Kauhanen asiakumppaneineen ovat toimittaneet lisäselvitystä, 

joka on lähetetty Finnpulp Oy:lle tiedoksi.  

 

Korkein hallinto-oikeus on varannut Finnpulp Oy:lle tilaisuuden lisäseli-

tyksen antamiseen ympäristövaikutusten arviointiselostukseen ja lupaha-

kemukseen liittyvien vesistömallinnusten toteuttamistavasta ja taustaole-

tuksista sekä arvion esittämiseksi mallinnusten tuloksista tilanteessa, 

jossa Kallaveden ekologinen tila-arvio perustuisi Suomen ympäristökes-

kuksen 27.8.2019 julkaisemaan Suomen vesien tila-arvioon. Lisäseli-

tystä on pyydetty myös siitä, mitkä raja-arvot vastaisivat aluehallintovi-

raston asettamia vesistöpäästöjen raja-arvoja, jos päästöt laskettaisiin 

BAT-päätelmien mukaisesti eli päästöraja-arvo/tuotettu sellutonni.  

 



 70 (110) 

 

Finnpulp Oy on antanut lisäselityksen, jossa se on muun ohella todennut, 

että vesistöpäästöjen mallinnus on tehty todennäköisiä vaikutuksia liioi-

tellen, jolloin mahdollisilla mallinnukseen ja lähtötietoihin liittyvillä 

epävarmuuksilla ei pitäisi olla vaikutusta lupaharkintaan, kun niitä vas-

taavat varmuuskertoimet ovat jo mukana mallinnuksissa ja vaikutusarvi-

ossa. Mallinnuksissa käytetyt skenaariot kuvaavat tilannetta, jossa 

biotuotetehtaan toiminta on vakiintunut. Koska Kelloselän vesimassa 

vaihtuu noin kahdessa kuukaudessa ja koko Kallaveden vesimuodostu-

man vesimassa noin vuodessa, eikä Kallavedellä esiinny olosuhteita, 

joissa sulfaatti pelkistyisi ja aiheuttaisi sisäistä kuormitusta, vesistömal-

linnuksessa esitetty päästöjen vaikutus kuvaa toiminnan vaikutusta koko 

biotuotetehtaan toiminta-aikana. Kallaveden vesimuodostumassa vuo-

sina 2012–2017 havaittu kehitys ei anna aihetta ympäristövaikutusten 

arvioinnissa käytetyn mallinnuksen tai sen lähtötietojen uudelleen arvi-

ointiin. Koska suurin osa Kallaveteen tulevasta fosforikuormituksesta on 

hajakuormitusta, vaikuttavat sademäärä ja muut luonnonolosuhteet eni-

ten fosforin ja kasviplanktonin määrään. Pöyry Finland Oy:n arvion mu-

kaan aluehallintoviraston lupapäätöksen mukaisilla lupamääräyksillä yh-

denkään ekologisen tilan luokituksen laatutekijän tilaluokka ei heikkene 

myöskään vuosien 2022–2027 vesienhoitosuunnitelmaa varten laaditun 

alustavan arvion olosuhteissa. Vesimuodostuman ekologisen tilan luokit-

telussa on epävarmuutta. Ekologinen luokka kuvaa koko vesimuodostu-

man keskimääräistä tilaa, jossa voi esiintyä alueellista vaihtelua.  

 

Valtakunnallisesti vallitsevana käytäntönä voidaan pitää vesistöpäästö-

jen raja-arvojen määrittämistä vuorokautta kohden kuukausi- tai vuosi-

keskiarvoina. Finnpulp Oy:lle asetetut päästöraja-arvot ovat vesistöpääs-

töjen osalta BAT-päätelmien päästötasojen alarajalla tai jopa alittavat ne. 

Päästöraja-arvojen esittäminen aluehallintoviraston päätöksen mukai-

sella tavalla vuorokautta kohden kuukausi- ja vuosikeskiarvoina on 

päästöjen luonne huomioon ottaen perustellumpi tapa määrätä raja-arvot 

kuin päästöraja-arvo/tuotettu sellutonni. Ympäristövaikutusten kannalta 

merkitystä on vesistöön kohdistuvan päästön absoluuttisella määrällä 

eikä päästöjen määrällä suhteessa tuotantoon. Päästöt raportoidaan joka 

tapauksessa niin, että vuosikeskiarvoa voi melko tarkasti verrata BAT-

päätelmissä esitettyihin päästötasoihin. Päästöraja-arvojen asettaminen 

vuositasolla sellutonnikohtaisesti haittaisi biotuotetehtaan toiminnan 

suunnittelua ilman vastaavia ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi 

saatavia hyötyjä. Toiminnanharjoittaja ei voisi mahdollisen yksittäisen 

suuremman päästön jälkeen enää pyrkiä päästörajoihin vähentämällä 

tuotantoa. Jos päästöraja-arvot asetetaan ominaispäästöraja-arvoina, niitä 

ei voi suoraan muuntaa matemaattisesti lupahakemuksessa esitetyn tuo-

tantokapasiteetin mukaiseksi vuosikeskiarvoksi, koska BAT-päätelmien 

mukaisiin päästötasoihin eivät kuulu toiminnan käynnistämiseen, huol-

toihin, vahinkoihin ja väliaikaiseen toiminnan pysäyttämiseen liittyvät 
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tilanteet. Tilanteessa, jossa Finnpulp Oy:n ja toisen yhtiön yhteispuhdis-

tamo toteutuisi, olisi erittäin hankalaa määritellä jätevesien ominaispääs-

töjä. Näistä syistä luvan hakija vastustaa vesistöpäästöjen raja-arvojen 

asettamista ominaispäästöraja-arvoina. Joka tapauksessa lupamääräyk-

sissä ei voida asettaa ainakaan kahta erilaista päästöraja-arvoa, eli abso-

luuttista päästöraja-arvoa ja ominaispäästöraja-arvoa.  

 

Finnpulp Oy:n lisäselityksen liitteenä olevassa Pöyry Finland Oy:n 

20.9.2019 päivätyssä selvityksessä on esitetty vesistömallinnusten toteu-

tustapa ja taustaoletukset. Selvityksen mukaan mallinnukset on tehty pi-

demmältä ajanjaksolta (2000–2015) valittua kolmen vuoden mittauksen 

kuivinta jaksoa ja samanmittaista keskimääräistä jaksoa käyttäen. Mikäli 

toiminnan aiheuttama kuormitus pysyy mallinnuksessa käytetyllä ta-

solla, kuvaavat laskentajaksot laitoksen kuormituksen aiheuttamia pitoi-

suusnousuja koko laitoksen käyttöajalta. Kuivan jakson aikana piste-

kuormituksen aiheuttama pitoisuusnousu on keskimääräistä jaksoa suu-

rempi, koska kuormitus sekoittuu pienempään vesimäärään kuin keski-

määräisellä jaksolla. Märkänä vuonna pistekuormituksen suhteellinen 

vaikutus on pienempi kuin kuivana tai keskimääräisenä vuonna. Mallin-

nuksessa alkupitoisuudet arvioidaan siten, että ensin ajetaan vähintään 

yhden vuoden pituinen alustusjakso, jonka aikana mallin laskemat pitoi-

suudet tasoittuvat kohdevesistössä tyypilliselle tasolle. Alustusjakson 

lopputulosta käytetään varsinaisen laskennan lähtötilanteena.  

 

Kallavesi on purkuvesistönä suuri ja jäteveden purkupaikka Kelloselällä 

on suurten reittivesistöjen (Iisalmen ja Nilsiän reitit) läpivirtausalueella. 

Kelloselän laskennallinen viipymä on alle kaksi kuukautta ja koko Kal-

laveden alle vuosi. Viipymän lyhyyden vuoksi järven koko vesimassa 

ehtii teoriassa vaihtua noin vuoden aikana. Sen vuoksi mallilaskennassa 

käytetty kolmen vuoden jakso riittää hyvin kuvaamaan tilannetta veden 

pitoisuuksien osalta myös kolmea vuotta pidemmällä jaksolla ja koko 

biotuotetehtaan elinkaaren ajan sikäli kuin olosuhteet pysyvät mallinnet-

tua jaksoa vastaavina.  

 

Sulfaattipitoisuus Finnpulp Oy:n jätevedessä on jätevesivirtaamalla     

0,7 m3/s ja 55 000 tn/d sulfaatin päästömäärällä laskettuna 910 mg/l. 

Sulfaatti on liukoinen yhdiste, joten sen pitoisuus ei voi nousta päästöpi-

toisuutta suuremmaksi. Purkuputken päässä voidaan käyttää diffuusoria, 

jolloin jätevesi sekoittuu välittömästi suurempaan vesimassaan ja sen 

suolapitoisuus laimenee sekoitussuhteen mukaan. YVA-selostuksessa 

arvioidun mukaisesti 200 metrin pituisella diffuusorilla päästään alku-

laimennussuhteeseen 1:50 jo muutaman kymmenen metrin etäisyydellä 

diffuusorista. Mikäli oletetaan alkusekoittumisarvion epävarmuudeksi 

sekoitussuhteen osalta 50 prosenttia, ja käytetään pienintä arvoa, saa-

daan jäteveden sekoitussuhteeksi 1:25. Tällä sekoitussuhteella sulfaatti-
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pitoisuus mekaanisen alkusekoittumisen jälkeen olisi alle 50 mg/l. Jäte-

veden tiheyteen vaikuttavat myös muut jäteveden ionit, kuten natrium, 

kloridi ja kalsium. Finnpulp Oy:n jäteveden kokonaissuolapitoisuudeksi 

on arvioitu 0,25 prosenttia eli 2 500 mg/l. Laimentuminen suhteessa 

1:25 tuottaisi lopputulokseksi 100 mg/l suolapitoisuuden. Käytännössä 

laimentuminen ja sekoittuminen vesistössä jatkuvat alkusekoittumisen 

jälkeen, joten lyhyellä matkalla virtaussuunnassa pitoisuudet alenevat 

tasolle alle 50 mg/l. Sulfaattikuormitteisessa Jormasjärvessä mitattu sul-

faattipitoisuusero pinnan ja pohjan välillä oli yli 150 mg/l, eikä tästä ai-

heutunut kevät- tai syystäyskierron estymistä. Kallavedellä Finnpulp 

Oy:n kuormituksen vaikutuksesta aiheutuva suurin veden sulfaattipitoi-

suusero pinnan ja pohjan välillä, 50 mg/l, jää selvästi Jormasjärven ar-

voja pienemmäksi, joten ei ole todennäköistä, että Finnpulp Oy:n sul-

faattikuormitus voisi aiheuttaa pysyvää kerrostumista Kallaveden syvän-

teissä. Arviossa ei ole huomioitu purkupaikan jälkeen jäteveden kulkeu-

tumisen aikana tapahtuvaa sekoittumista, mikä todennäköisesti laimen-

taa sulfaattipitoisuuseroa edelleen.  

 

Kokonaisfosforikuormitus muodostuu leville suoraan käyttökelpoisesta 

fosfaattifosforista ja huonosti tai ei ollenkaan käyttökelpoisesta fosfori-

osuudesta. Mallinnuksessa on käytetty fosforin leville käyttökelpoisena 

osuutena 90 prosenttia kokonaisfosforikuormituksesta, mikä on yliarvio. 

Tutkimusten mukaan metsäteollisuuden jätevesien leville käyttökelpoi-

sen fosforin osuudeksi on arvioitu keskimäärin noin 50 prosenttia koko-

naisfosforista vaihteluvälin ollessa 40–70 prosenttia. Koska leville käyt-

tökelpoisen fosforin osuus Finnpulp Oy:n jätevesissä on yliarvioitu, on 

myös rehevyyteen liittyvä vesistövaikutusarvio yliarvio. Tämän vuoksi 

aluehallintoviraston asettamien vesistöpäästöarvojen raja-arvojen mukai-

sen kuormituksen vaikutus a-klorofyllipitoisuuksiin on pienempi kuin 

mallinnuksessa esitetty taso.  

 

Kallaveden vesimuodostuman alustavassa luokittelussa luokituskauden 

2012–2017 aineistoon perustuva kasviplanktonin tilaluokka laski hy-

västä tyydyttäväksi. Käytössä ollut kasviplanktonaineisto on selvästi laa-

jempi kuin edellisellä luokittelukaudella, mutta muutos ei johtunut pel-

kästään aineistojen kattavuuseroista. a-klorofylliaineisto oli runsain ja 

sitä voitiin painottaa. a-klorofyllikeskiarvo 10,51 μg/l oli aivan hyvän ja 

tyydyttävän luokan rajalla. Seurantapaikkakohtaisesta laskennasta joh-

tuen Koiruksen seurantapaikan tulokset saavat suhteettoman suuren pai-

noarvon muiden pisteiden tuloksiin verrattuna eikä saatu tulos ole suo-

raan vertailukelpoinen edeltävän luokittelukauden tuloksen kanssa. Il-

man Koiruksen pistettä a-klorofyllin keskiarvo olisi 9,5 μg/l. Tämä arvo 

on vertailukelpoinen luokittelujakson 2006–2012 arvon 8,2 μg/l kanssa.  

 

Luokittelujaksolla 2006–2012 laskennassa oli käytössä vain yksi seuran-

tapaikka. Koiruksen tulokset jätettiin pois laskennasta, koska paikalta oli 
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vain kaksi havaintokertaa. Tulosten perusteella a-klorofyllin keskiarvo 

oli 8,73 μg/l ja ilman Koiruksen pistettä 8,2 μg/l. Kasviplanktonin 

muista muuttujista (biomassa, sinilevät, TPI) laskettu tilaluokka oli tyy-

dyttävä, eikä kasviplanktonin laatutekijän kokonaisluokka nouse hyvän 

luokan puolelle, vaikka a-klorofylliä painotettaisiin aineiston runsauden 

perusteella. Koiruksen havaintopisteen näytteet otettiin elokuun lopussa. 

Muilta näytepisteiltä käytettiin kesä-syyskuussa otettujen näytteiden tu-

loksia. Näytteenottoajankohdalla on suuri merkitys, sillä kasviplanktonin 

biomassan ja a-klorofyllipitoisuuden kasvussa on tyypillisesti havaitta-

vissa syklisyyttä järven olosuhteiden muuttuessa kasvukauden aikana. 

Tyypillisesti biomassa on suurimmillaan alkukesästä ja loppukesällä. 

Koiruksen näytepisteen pitoisuudet ovat samaa tasoa muiden näytepis-

teiden elokuussa otettujen näytteiden a-klorofyllipitoisuuksien kanssa.  

 

Kolmannella luokituskaudella kasviplankton-, pohjaeläin- ja vesikasvil-

lisuusaineiston perusteella Kallaveden vesimuodostuman ekologinen tila 

oli kokonaisuutena hyvä, vaikka laskennallisesti heikompi kuin edelli-

sellä kaudella. Fosforin määrän pienentyessä myös kasviplanktonin bio-

massan lisäys pienenee. Kun laskennassa käytetään vain Finnpulp Oy:n 

fosforipäästöraja-arvon 20 kg/d mukaista pitoisuuslisäystä, joka on siis     

44 prosenttia pienempi kuin hakemuksessa esitetty, Kallaveden näyte-

pisteiden a-klorofyllipitoisuudet olisivat keskimäärin 8,8–11,8 μg/l. Kal-

laveden seitsemästä havaintopisteestä viiden pisteen arvot osoittavat sel-

västi hyvää tilaa eli ovat välillä 8,8–10,0 μg/l. Tehdyn vaikutusarvion 

konservatiivisuus huomioon ottaen Finnpulp Oy:n kuormituksen ei arvi-

oida heikentävän Kallaveden ekologista tilaa eikä tilaluokan muuttujaa 

eli a-klorofyllipitoisuutta.  

 

Finnpulp Oy:n jätevesikuormitus kohdistuu aivan Kallaveden vesimuo-

dostuman pohjoisosaan Kelloselän alueelle. Tällä alueella a-klorofyllipi-

toisuudet ovat olleet keskimäärin pienempiä kuin Koiruksen näytepis-

teellä havaitut a-klorofyllipitoisuudet, jotka saavat tilaluokittelussa 

maantieteellisesti ja näytteiden määrään suhteutettuna liian suuren pai-

noarvon pohjoisen Kallaveden havaintoihin verrattuna. Kallaveden seu-

rantapaikan a-klorofyllipitoisuuksista on saatavilla huomattavasti katta-

vampi tarkkailuaineisto kuin Koiruksen seurantapaikan pitoisuuksista, 

mikä on omiaan vääristämään alustavien tulosten perusteella tehtyä tila-

luokitusta. Mikäli Koiruksen seurantapaikan pitoisuudet painottuvat tila-

luokituksessa niin kuin tilaluokan alustavan arvion perusteella näyttäisi 

olevan, Finnpulp Oy:n kuormituksen aiheuttaman pitoisuuslisän paino-

arvo koko vesimuodostuman tilaluokituksessa vastaavasti laskee.  

 

Finnpulp Oy:n lisäselityksen liitteenä olevan Pöyry Finland Oy:n 

19.9.2019 päivätyn lausunnon mukaan tällä hetkellä ei ole tiedossa koh-

detta, jossa Finnpulp Oy:n tuottamaa hukkalämpöä voitaisiin hyödyntää 



 74 (110) 

 

suuressa määrin. Hukkalämmön siirtäminen esimerkiksi kaukolämpö-

verkkoon vaatisi merkittävän investoinnin ja hukkalämmön lämpötila 

pitäisi nostaa lämpöpumpulla sähköä käyttäen kaukolämpöverkkoon so-

pivaksi. Kannattavuuden tilanne voi kuitenkin muuttua tulevaisuudessa, 

joten hukkalämmön mahdollinen hyödyntäminen otetaan laitoksen suun-

nittelussa huomioon.  

 

Valittajille on varattu tilaisuus vastaselityksen antamiseen Finnpulp 

Oy:n lisäselityksen ja sen liitteiden johdosta.  

 

Kari Leskinen, Pohjois-Savon luonnonsuojelupiiri ry asiakumppanei-

neen, Arto Toppinen, Risto Ihantola asiakumppaneineen ja Kuopion Ra-

kennussuunnittelu Kauhanen Oy/Vesa Kauhanen asiakumppaneineen 

ovat antaneet vastaselitykset.  

 

Finnpulp Oy on antanut lisäselityksen annettujen vastaselitysten joh-

dosta. Lisäselitys on annettu tiedoksi valittajille.  

 

Pohjois-Savon luonnonsuojelupiiri ry asiakumppaneineen ja Risto Ihan-

tola asiakumppaneineen ovat antaneet lisävastaselitykset Finnpulp Oy:n 

lisäselityksen johdosta.  

 

4. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu 

1. Rimpin valituslupahakemus hylätään. Korkein hallinto-oikeus ei siten 

anna ratkaisua valitukseen. 

 

2. Korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan muille valittajille ja tut-

kii asian. Valitukset hyväksytään. Hallinto-oikeuden ja aluehallintoviras-

ton päätökset kumotaan ja Finnpulp Oy:n lupahakemus hylätään.  

 

Perustelut 

 

1. Rimpin valituslupahakemus 

 

Sen perusteella, mitä Rimpi on esittänyt ja mitä asiakirjoista muutoin il-

menee, asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi 

ei ole ympäristönsuojelulain 190 §:n 1 momentti ja hallintolainkäyttölain 

13 §:n 2 momentti huomioon ottaen valitusluvan myöntämisen perus-

tetta. 
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2. Ympäristö- ja vesitalouslupaa koskevat valitukset 

 

2.1 Sovelletut säännökset ja niiden esityöt 

 

Ympäristönsuojelulain 48 §:n 2 momentin mukaan ympäristölupa on 

myönnettävä, jos toiminta täyttää muun ohella ympäristönsuojelulain ja 

sen nojalla annettujen säännösten vaatimukset.  

 

Ympäristönsuojelulain 49 §:n mukaan ympäristöluvan myöntäminen 

edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toiminnan si-

joituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toi-

mintojen kanssa: 

1) terveyshaittaa; 

2) merkittävää muuta 5 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua seu-

rausta 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 tarkoitet-

tua kohtuutonta rasitusta; 

6) olennaista heikennystä edellytyksiin harjoittaa saamelaisten kotiseutu-

alueella perinteisiä saamelaiselinkeinoja tai muutoin ylläpitää ja kehittää 

saamelaiskulttuuria taikka olennaista heikennystä kolttien elinolosuhtei-

siin tai mahdollisuuksiin harjoittaa kolttalaissa tarkoitettuja luontaiselin-

keinoja koltta-alueella. 

 

Ympäristönsuojelulain 5 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan ympäristön-

suojelulaissa tarkoitetaan ympäristön pilaantumisella sellaista päästöä, 

jonka seurauksena aiheutuu joko yksin tai yhdessä muiden päästöjen 

kanssa: 

a) terveyshaittaa; 

b) haittaa luonnolle ja sen toiminnoille; 

c) luonnonvarojen käyttämisen estymistä tai melkoista vaikeutumista; 

d) ympäristön yleisen viihtyisyyden tai erityisten kulttuuriarvojen vähen-

tymistä; 

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 11 §:n 1 momentin mukaan ympäristön pilaantu-

misen vaaraa aiheuttava toiminta on mahdollisuuksien mukaan sijoitet-

tava siten, että toiminnasta ei aiheudu pilaantumista tai sen vaaraa ja pi-

laantuminen voidaan ehkäistä.  
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Saman pykälän 2 momentin mukaan toiminnan sijoituspaikan soveltu-

vuutta arvioitaessa on otettava huomioon toiminnan: 

1) luonne, kesto, ajankohta ja vaikutusten merkittävyys sekä pilaantumi-

sen todennäköisyys ja onnettomuusriski; 

2) vaikutusalueen herkkyys ympäristön pilaantumiselle; 

3) merkitys elinympäristön terveellisyyden, ja viihtyisyyden kannalta; 

4) sijoituspaikan ja vaikutusalueen nykyinen ja oikeusvaikutteisen kaa-

van osoittama käyttötarkoitus; 

5) muut mahdolliset sijoituspaikat alueella. 

 

Ympäristönsuojelulain 20 §:n 1 kohdan mukaan ympäristön pilaantumi-

sen vaaraa aiheuttavassa toiminnassa on periaatteena, että menetellään 

toiminnan laadun edellyttämällä huolellisuudella ja varovaisuudella ym-

päristön pilaantumisen ehkäisemiseksi sekä otetaan huomioon toiminnan 

aiheuttaman pilaantumisen vaaran todennäköisyys, onnettomuusriski 

sekä mahdollisuudet onnettomuuksien estämiseen ja niiden vaikutusten 

rajoittamiseen (varovaisuus- ja huolellisuusperiaate). 

 

Ympäristönsuojelulain 87 §:n 1 momentin mukaan ympäristöluvan 

myöntämistä koskeva päätös määrätään olemaan voimassa toistaiseksi. 

Se voidaan kuitenkin määrätä olemaan voimassa määräajan toiminnan-

harjoittajan hakemuksesta tai jos siihen on toiminnan erityisiin ominai-

suuksiin, siinä käytetyn tekniikan tai käytettyjen menetelmien uutuuteen 

tai toiminnan haitallisten vaikutusten arvioinnin vaikeuteen liittyvä pai-

nava syy. Määräaikainen ympäristölupa raukeaa määräajan päättyessä, 

jollei lupapäätöksessä ole toisin määrätty. 

 

Ympäristönsuojelulain 54 §:ssä säädetään erityistä selvitystä koskevasta 

määräyksestä. Pykälän 1 momentin mukaan ympäristöluvassa voidaan 

määrätä, että toiminnanharjoittajan on tehtävä erityinen selvitys toimin-

nasta aiheutuvan ympäristön pilaantumisen tai sen vaaran selvittä-

miseksi, jos lupaharkintaa varten ei ole voitu toimittaa yksityiskohtaisia 

tietoja päästöistä, jätteistä tai toiminnan vaikutuksista. Pykälän 2 mo-

mentin mukaan selvitys on toimitettava lupaviranomaiselle luvassa mää-

rättynä ajankohtana. Selvityksen tekemiselle on annettava riittävä aika. 

Luvan muuttamisesta saadun selvityksen perusteella säädetään 90 §:ssä. 

 

Ympäristönsuojelulain 90 §:n mukaan lupaviranomainen voi täsmentää 

lupamääräystä tai täydentää lupaa 54 §:n nojalla saadun erityisen selvi-

tyksen perusteella. Asian käsittelyssä noudatetaan, mitä 96 §:ssä sääde-

tään. 

 

Hallituksen esityksessä ympäristönsuojelulaiksi ja laeiksi eräiden siihen 

liittyvien lakien muuttamisesta (HE 214/2013 vp) todetaan erityistä sel-

vitystä koskevaa määräystä koskevan pykälän yksityiskohtaisissa perus-
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teluissa, että selvitys toimitettaisiin lupaviranomaiselle. Tämä voisi saa-

dun selvityksen perusteella täsmentää voimassa olevan luvan niitä lupa-

määräyksiä, joiden tarkentamisen vuoksi selvitysvelvollisuus on annettu. 

Lupamääräysten muuttamisesta näissä tilanteissa säädettäisiin jäljem-

pänä 90 §:ssä. Lupamääräyksiä voitaisiin selvityksen perusteella muut-

taa sekä lievempään että ankarampaan suuntaan riippuen lupamääräyk-

sen luonteesta ja sisällöstä sekä selvityksen tarkoituksesta ja tuloksista. 

Selvitysvelvollisuutta ei voitaisi käyttää, jos selvitettävän tiedon on ol-

tava lupaviranomaisen käytettävissä etukäteen, luvan myöntämisen edel-

lytysten harkitsemiseksi tai keskeisten lupamääräysten antamiseksi. 

 

Ympäristönsuojelulain 51 §:n (527/2014) 1 momentin mukaan ympäris-

töluvassa on 49 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun seurauksen mer-

kittävyyttä arvioitaessa otettava huomioon, mitä vesienhoidon ja meren-

hoidon järjestämisestä annetun lain mukaisessa vesienhoitosuunnitel-

massa 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 lupamää-

räyksiä annettaessa otettava huomioon, mitä toiminnan sijoituspaikkaa ja 

vaikutusaluetta koskevassa tulvariskien hallinnasta annetun lain mukai-

sessa tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitetään. Luvassa on lisäksi 

otettava huomioon tarvittavissa määrin ympäristönsuojelulain 204 §:ssä 

tarkoitetut suunnitelmat ja ohjelmat. 

 

Ympäristönsuojelulain 52 §:n 1 momentin mukaan ympäristöluvassa on 

annettava tarpeelliset määräykset: 

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

misesta 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 päästö-

jen ehkäisemisestä sekä muista toiminnan lopettamisen jälkeisistä toi-

mista; 

6) muista toimista, joilla ehkäistään tai vähennetään ympäristön pilaan-

tumista tai sen vaaraa. 

 

Saman pykälän 2 momentin mukaan, jos 1 momentin mukaisilla mää-

räyksillä muussa kuin teollisessa toiminnassa tai energiantuotannossa ei 

toiminnan luonteesta johtuen voida riittävästi ehkäistä tai vähentää ym-

päristöhaittoja, voidaan luvassa antaa tarpeelliset määräykset tuotanto-

määrästä, -energiasta tai tuotannossa käytettävästä ravinnosta. 

 

Lupamääräyksiä annettaessa on pykälän 3 momentin mukaan otettava 

huomioon toiminnan luonne, sen alueen ominaisuudet, jolla toiminnan 
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vaikutus ilmenee, toiminnan vaikutus ympäristöön kokonaisuutena, ym-

päristön pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys 

ympäristön kokonaisuuden kannalta sekä tekniset ja taloudelliset mah-

dollisuudet toteuttaa nämä toimet. Päästöraja-arvoa sekä päästöjen eh-

käisemistä ja rajoittamista koskevien lupamääräysten tulee perustua par-

haaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan. Lupamääräyksissä ei kuitenkaan 

saa velvoittaa käyttämään vain tiettyä tekniikkaa. Lisäksi on tarpeen mu-

kaan otettava huomioon energian ja materiaalien käytön tehokkuus sekä 

varautuminen onnettomuuksien ehkäisemiseen ja niiden seurausten ra-

joittamiseen. 

 

Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain 21 §:n 1 mo-

mentin mukaan vesienhoitosuunnitelman ja toimenpideohjelman tavoit-

teena on, että: 

1) pinta- ja pohjavesimuodostumien tila ei heikkene ja että niiden tila on 

vähintään hyvä;  

( -- ) 

3) pintavesimuodostumia suojellaan, parannetaan ja ennallistetaan siten, 

että 1 tai 2 kohdassa tarkoitettu tila voidaan saavuttaa viimeistään 

vuonna 2015. 

 

Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain 8 §:n 1 mo-

mentin mukaan pinta- ja pohjavedet luokitellaan ihmisten toiminnan ai-

heuttaman muutoksen voimakkuuden perusteella. Pintaveden luokka pe-

rustuu ekologiseen ja kemialliseen tilaan sen mukaan, kumpi niistä on 

huonompi. Saman pykälän 2 momentin mukaan pintaveden ekologinen 

tila on erinomainen, hyvä, tyydyttävä, välttävä tai huono. Luokitus teh-

dään suhteutettuna vertailuoloihin. 

 

Vesienhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen 

(1040/2006) 9 §:n 1 momentin mukaan pinta- ja pohjavesien tilan arvioi-

misessa tarkoitetaan pintaveden ekologisen tilan luokittelussa: 

1) biologisilla tekijöillä kasviplanktonia, päällysleviä, makroleviä, 

muuta vesikasvillisuutta, pohjaeläimistöä ja kalastoa; 

2) hydrologis-morfologisilla tekijöillä virtausoloja, viipymää, veden kor-

keutta, syvyyssuhteita, pohjan ja rantavyöhykkeen rakennetta sekä yh-

teyttä pohjaveteen; 

3) fysikaalis-kemiallisilla tekijöillä näkösyvyyttä, lämpöoloja, hap-

pioloja, suolaisuutta, happamoitumistilannetta, ravinneoloja ja kansalli-

sesti valittuja vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista anne-

tun valtioneuvoston asetuksen liitteen 1 D kohdassa tarkoitettuja aineita;  

4) vertailuoloilla 1–3 kohdassa tarkoitettujen tekijöiden arvoja, jotka 

vastaavat täysin tai lähes täysin häiriintymättömiä ekologisia oloja; 

5) ekologisella laatusuhteella ekologista tilaa osoittavien biologisten te-

kijöiden poikkeamaa vertailuoloista. 
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Pykälän 2 momentin mukaan kohdassa 1–3 tarkoitetut tekijät joki-, 

järvi- ja rannikkovesissä on esitetty tarkemmin liitteessä 1 sekä vesipui-

tedirektiivin liitteessä V.  

 

2.2 Asiassa saatu selvitys 

 

Finnpulp Oy:n suunnitellusta biotuotetehtaan toiminnasta on tehty ympä-

ristövaikutusten arviointi. Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen 

(marraskuu 2015) liitteenä on Pöyry Finland Oy:n tekemä vesistövaiku-

tusten arviointi (marraskuu 2015) ja YVA Oy:n tekemä Kallaveden 

happi- ja kasviplanktonlaskenta (24.11.2015).  

 

Pöyry Finland Oy:n vesistövaikutusten arvioinnin mukaan jätevesien 

vaikutusten arvioimiseksi tehtiin mallinnukset, ja lisäksi vaikutusarvi-

ointien pohjana tarkasteltiin metsäteollisuuden kuormitushistoriaa alu-

eella sekä Kallaveden veden laadusta olemassa olevia tietoja. Vaikutus-

arvioinnit tehtiin asiantuntijatyönä hyödyntäen historiatietoja, mallinnus-

ten tuloksia ja teoreettista taustatietoa vesistövaikutuksista, esimerkiksi 

suolaisuuden ja lämpötilan vaikutuksesta veden tiheyteen, orgaanisen 

aineksen hajoamisesta ja ravinnerajoitteisuuden vaikutuksesta kasvi-

planktonin kasvuun.  

 

Alkulaimentumista purkupaikalla sekä pluumin käyttäytymistä purku-

alueen läheisyydessä tarkasteltiin käyttäen apuna Cormix ja Visual Plu-

mes malleja. Mallit ennustavat matemaattisesti virtaus- ja liikeyhtälöi-

den avulla annetuissa olosuhteissa syntyvän jätevesiseoksen eli pluumin 

muotoja, liikkeitä ja sekoittumista. Jätevesien jatkokulkeutumista arvioi-

tiin EFDC (Environmental Fluid Dynamics Code) Explorer 3D-vesistö-

mallin avulla. Malli on kehitetty alun perin rannikkovesien mallinnus-

tehtäviin. Numeerista ratkaisua varten mallinnettava alue jaettiin lasken-

taelementteihin eli hilakoppeihin, joiden keskimääräisen virtausnopeu-

den ja vedenkorkeuden malli laskee jokaisella aika-askeleella. Laskenta-

elementtien koko tarkennettiin alueellisesti siten, että elementin koko 

kasvoi purkupisteestä etäännyttäessä. Jätevesien purkualueella hilakoko 

oli 75 m x 75 m. Syvyyssuunnassa käytettiin kuvaustapaa, jossa lasken-

takerrosten lukumäärä syvyyssuunnassa oli kaikissa pisteissä kuusi tasa-

paksua kerrosta.  

 

Kuormituksen vaikutuksia vesistössä laskettiin kahtena kolmen vuoden 

mittaisen jaksona, joista toinen kuvasi keskimääräistä niin sanottua nor-

maalia vesitilannetta (2007–2009) ja toinen kuivaa vesitilannetta   

(2009–2011). Pitoisuuslisäykset mallinnettiin seuraavien muuttujien 

osalta: sulfaatti, kemiallinen hapenkulutus (CODMn), kokonaistyppi, ko-

konaisfosfori, kiintoaine ja AOX. EFDC-mallia hyödynnettiin myös 

lämpökuorman vaikutusten arvioinnissa purkuvesistön lämpötilan ja jää-
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peitteen mallintamiseen. Lämpökuorman vaikutusten arvioimiseksi mal-

linnettu alue oli pienempi kuin vedenlaatumallinnusta varten, ja mallin-

nus tehtiin vakiokokoisella 40 metrin hilakoolla.  

 

Uuden biotuotetehtaan jätevesien vaikutuksia Kallaveden tilaan arvioitin 

mallintamalla EFDC-mallilla tehtaan päästöjen aiheuttamia pitoisuusli-

säyksiä purkuvesistössä, jolloin mallilla lasketaan muutosta, ei kokonais-

vaikutusta. Kallaveteen kohdistuvaa muuta piste- ja hajakuormitusta 

sekä luonnonhuuhtoumaa ei voitu arvioida riittävän luotettavasti saata-

villa olevasta aineistosta, jotta pystyttäisiin laskemaan kokonaisvaiku-

tusta. EFDC-mallin kalibrointi tehtiin Savon Sellu Oy:n vuosien     

2009–2011 toteutuneilla kuormituksilla mallinnettavien vedenlaatu-

muuttujien poistumakertoimien määrittämiseksi.  

 

Typen osalta mallinnustulokset vastaavat varsin hyvin vesistöstä mitat-

tuja pitoisuuksia. Mallinnetut fosforipitoisuudet ovat päällysvesikerrok-

sessa keskimäärin mitattuja pitoisuuksia suurempia. Erityisesti kesällä 

malli yliarvioi fosforipitoisuutta päällysvedessä. Alusvedessä mallinnet-

tujen fosforipitoisuuksien vaihtelu on vähäisempää kuin mitattujen pitoi-

suuksien vaihtelu. Mallinnuksella ei ole pystytty toistamaan mittauksissa 

todettua selvää Savon Sellu Oy:n jätevesien kulkeutumista Säyneensalon 

itäpuolitse talvikautena. Tämän vuoksi vaikutukset on aliarvioitu Säy-

neensalon itäpuolella erityisesti talvitilanteessa, kun taas Säyneensalon 

länsipuolella vaikutukset on yliarvioitu. Jätevesien leviämisestä kesäti-

lanteessa ei ole käytettävissä vastaavanlaista mittauksiin perustuvaa tie-

toa kuin talvitilanteesta.  

 

Jätevedet on suunniteltu purettavan Kelloselän syvänteeseen noin         

25 metrin syvyyteen. Jätevedet ovat varsin lämpimiä, mutta suolaisia 

verrattuna Kallaveden veteen. Suolaisuus lisää jätevesien tiheyttä, kun 

taas korkea lämpötila vähentää tiheyttä. Lämpötilan vuoksi jätevedet ko-

hoavat purkualueella pintaa kohden, jolloin lämpötila vähitellen laskee. 

Lämpötilan lasku pienentää jätevesien ja purkuvesistön välistä tiheys-

eroa.  

 

Kesällä jätevedet sekoittuvat suhteellisen tasaisesti koko vesimassaan, 

minkä malli pystyy toistamaan varsin hyvin. Talvella sen sijaan jäteve-

det kohoavat aluksi pintaan ja jäähdyttyään noin +4 oC lämpötilaan ne 

”sukeltavat” suolaisuuden ja lämpötilan vaikutuksesta pohjaa kohti ja 

hakeutuvat tiheyttään vastaavaan vesikerrokseen. Talvitilanteessa mallin 

resoluutiosta eli erotustarkkuudesta johtuen mallinnustuloksissa ei voida 

havaita jätevesien lämpötilasta johtuvaa kohoamista pintaan purkualu-

eella, joten aivan jätevesien purkualueen tuntumassa malli ei kuvaa jäte-

vesien käyttäytymistä oletetulla tavalla. Talvitilanteessa jätevesien pur-

kualueen pintakerroksen arvioidut pitoisuuslisäykset ovat liian pieniä, 



 81 (110) 

 

mutta alusvedessä puolestaan liian suuria. Jätevesien jäähtymisen arvioi-

daan tapahtuvan nopeasti, koska lämpötilaero on suuri, joten jätevesien 

sukeltaminen takaisin pohjaan tapahtuu varsin lähellä purkualuetta. Kau-

emmaksi purkualueelta edetessä mallin virheellistä käyttäytymistä ei ta-

pahdu.  

 

Savon Sellu Oy:n jätevesistä on käytettävissä keskeisten suolaisuutta ai-

heuttavien ionien pitoisuuksista ainoastaan sulfaatin mittaustuloksia. 

Koska muiden keskeisten suolaisuutta aiheuttavien ionien, kuten klori-

din ja natriumin, pitoisuustietoja ei ole käytettävissä, ei voida varmuu-

della sanoa, onko Savon Sellu Oy:n ja Finnpulp Oy:n jätevesien välillä 

merkittävää eroa tiheydessä. Sulfaattipitoisuuksien perusteella on kuiten-

kin mahdollista, että suunnitellun tehtaan jätevedet kulkeutuisivat väli-

vesikerroksessa.  

 

Vedenlaatumallinnuksessa Savon Sellu Oy:n jätevesien kulkeutumisreit-

tiä Säyneensalon itäpuolitse Ollinselkää kohden ei voitu tarkasti toistaa, 

vaan pitoisuuslisäykset Säyneensalon itä- ja länsipuolella olivat suunnil-

leen samaa tasoa. Finnpulp Oy:n jäteveden vaikutukset voivat siten koh-

distua arvioitua voimakkaampina Säyneensalon itäpuolelle ja arvioitua 

vähäisempinä Säyneensalon länsipuolelle.  

 

Kallaveden vedenlaatuun vaikuttaa merkittävästi yläpuolisilta valuma-

alueilta tuleva kuormitus. Finnpulp Oy:n arvioitu fosforikuormitus on 

vajaat 8 prosenttia ja typpikuormitus noin 9 prosenttia Kelloselälle ny-

kyisin tulevasta ravinnekuormituksesta. Kelloselän vedenlaadun arvioi-

daan nykyisin olevan tyydyttävä. Tämä johtuu erityisesti korkeista typpi-

pitoisuuksista.  

 

Kasviplanktonin tila kokonaisuudessaan arvioituna, muun muassa a-klo-

rofylli, kasviplanktonin biomassa sekä haitallisten sinilevien osuus, on 

nykyisin Kelloselällä välttävä. a-klorofyllin osalta tilan arvioidaan heik-

kenevän Kelloselällä nykyisestä hyvästä tyydyttävään. Kasviplanktonin 

biomassan tai haitallisten sinilevien ei arvioida merkittävästi lisääntyvän 

hankkeen myötä, joten kasviplanktonin kokonaistilan ei arvioida muut-

tuvan. Kelloselän pohjaeläimistöön kohdistuvien vaikutusten arvioidaan 

näkyvän pääasiassa syvänteissä, joissa tila on nykyisin tyydyttävä. Mata-

lampien pohjien tilaluokka on hyvä. Kokonaisuutena pohjaeläimistön 

tilaluokan ei arvioida heikkenevän nykyisestä, sillä syvien pohjien poh-

jaeläimistö koostuu pääasiassa kuormitukseen sopeutuneista lajeista ja 

matalammille alueille ei arvioida kohdistuvan merkittäviä muutoksia. 

Kalasto on jo nykyisellään välttävä, eikä tilaluokan arvioida hankkeen 

myötä siitä heikkenevän. Pintaveden ekologisen tilan arvioidaan näin ol-

len pysyvän lähialueilla ja Kelloselällä tyydyttävänä. Myös vesimuodos-

tuman kemiallinen tilaluokitus on Kallavedellä hyvä. Hankkeen ei arvi-

oida muuttavan Kallavesi-Sorsavesi -vesimuodostuman ekologista tai 
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kemiallista tilaluokitusta, sillä hankkeen vaikutukset näkyvät selvimmin 

purkupisteen lähialueella Kelloselällä, eikä vaikutusten arvioida olevan 

niin merkittäviä, että koko vesimuodostaman tilaluokka heikkenisi.  

 

YVA Oy:n Kallaveden happi- ja kasviplanktonlaskelmassa Kallavesi 

mallinnettiin 100 m hilakoolla. Laskentahilan koko oli sovelluksessa    

32 x 31,6 km. Hilan syvyyssuunnassa käytettiin 1–5 metrin jakoväliä, 

syvyyskerroksia mallissa oli 22. Happilaskentaa varten mallihilan sy-

vyydet pyöristettiin yli 10 metrin syvyyksillä lähinnä syvempään hilata-

soon. Mallilaskelmat suoritettiin 3D-virtausmallilla. Malli laskettiin 

ajanjaksolle 5/2006–12/2011. Säätietoina käytettiin Kuopion lentoase-

man säähavaintoja täydennettynä ECMWF:n ERA-Interim säädatan sä-

teilytiedoilla.  

 

Järveen tulevat virtaamat saatiin SYKE:n vesistömallinnuksesta. Lähte-

vistä virtaamista Vehmersalmen virtaama laitettiin vedenkorkeusreuna-

ehdolla, jossa vedenkorkeutena käytettiin Karvion ja Itkonniemen ve-

denkorkeuksien keskiarvoa, ja Puutossalmen virtaamat oletettiin samaksi 

kuin Konnuksen virtaama. Karvion ja Itkonniemen vedenkorkeudet ja 

Konnuksen virtaama haettiin SYKE:n Hertta-tietokannasta.  

 

Tulovirtaamien lämpötilasta ei ollut mittaustietoja saatavilla. Lämpötila-

arvona käytettiin Itkonniemen mittauspisteen mittaustietoa siten, että mi-

tattua lämpötila-arvoa käytettiin suoraan syvyysvälin 0–9 metrin lämpö-

tilana ja syvemmän kerroksen lämpötila arvioitiin kertomalla Itkonnie-

men mittausarvoa luvulla 0,85, mikä vastaa muilta mittauspisteiltä ha-

vaittua lämpötilaeroa pinta- ja alusveden välillä. Käytetty veden lämpöti-

lan mallinnus pystyi arvioimaan pintalämpötilan kohtuullisella tarkkuu-

della, mutta pohjakerroksen lämpötila nousee mallin laskelmassa loppu-

kesällä ja alkusyksyllä mittauksiin nähden liian suureksi. Tämä viittaa 

siihen, että pystysuuntainen sekoittuminen on mallissa jonkin verran to-

dellisuutta suurempaa.  

 

Talvitilanteessa jäähdytys- ja jätevesien lämpötila ja suolaisuus vaikutta-

vat vesien kulkeutumiseen selvästi kesätilannetta enemmän. Esimerkiksi 

jäähdytysvesivirtaama kulkeutuu ensin järven pintakerroksessa sekoit-

tuen samalla kylmempään järviveteen, kunnes sekoittuneen veden tiheys 

nousee ympäröivän veden tiheyttä suuremmaksi ja virtaus ”sukeltaa” 

pohjaan.  

 

Jäteveden virtaukseen vaikuttaa lämpötilan lisäksi myös jäteveden suola-

pitoisuus. Vedenlaatumittauksissa jäteveden suolapitoisuutta ei voida 

suoraan mitata; sitä voidaan ainoastaan arvioida eri suureiden mittaustu-

loksista tai useamman suureen mittauksen yhdistelmästä. Sopivia mit-

taustietoja ovat sähkönjohtavuus, sulfaatti tai natrium. Sulfaattia ja natri-
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umia on Kallavedellä mitattu vain vähän. Sähkönjohtavuusarvot vaihte-

levat suhteellisen vähän ja korreloivat huonosti lasketun jätevesipitoi-

suuden kanssa. Näiden mittaustieto-ongelmien vuoksi mallin laskemia 

jätevesipitoisuuksia verrattiin NH4
+-pitoisuusmittauksiin. NH4

+-pitoisuus 

ei ole hyvä jätevesipitoisuuden indikaattori, koska NH4
+ hapettuu hapek-

kaissa olosuhteissa nopeasti nitraatiksi eikä siten ole konservatiivinen. 

Syksyllä jätevesipitoisuus nousee syvemmissä kerroksissa mallissa hi-

taasti, mutta tätä ilmiötä ei NH4
+-mittauksissa esiinny.  

 

Vedenlaatumallilla simuloitiin kasviplanktonin osalta viisi kesää ja hap-

pimuuttujien osalta simulointia jatkettiin talven yli aina seuraavaan ke-

vääseen. Kallavedellä kasviplanktonin tuotantoa rajoittava ravinne on 

fosfori. Jään alla fosforin kulutus on vähäistä, joten kuormituksista ja 

edellisvuonna syntyneen tuotannon ja muun orgaanisen aineksen hajoa-

misesta kertyy jään alle käyttökelpoista fosforia. Tämä varasto käytetään 

nopeasti loppuun kevätkukinnan yhteydessä touko–kesäkuussa. Kevät-

kukinnan hajotessa osa sen sisältämästä fosforista palautuu takaisin uu-

den kasviplanktontuotannon käyttöön. Tämän vuoksi fosfaattipitoisuus 

jäiden lähdön aikaan on oleellisin kesän keskimääräiseen kasviplankton-

biomassaan vaikuttava tekijä.  

 

Käytetty malli laskee kasviplanktonin biomassana, joka on muutettu a-

klorofylliksi Suomenlahdella käytetyllä regressioyhtälöllä. Kasviplank-

ton kasvaa kesällä nopeasti, kun vedessä on paljon käyttökelpoista fosfo-

ria. Samalla pinnan fosfori kuluu loppuun. Simuloidut a-klorofyllipitoi-

suudet ovat oikealla tasolla, mutta vuosien välinen vaihtelu on mallissa 

vähäistä. Kaikki pinnan fosfaattipitoisuudet ovat kesällä pieniä sekä mal-

lissa että mittauksissa. Pohjalta on melko vähän mittauksia, mutta ne 

näyttäisivät olevan suurempia kuin simuloidut pitoisuudet. Mallissa poh-

jan pitoisuudet näyttäisivät sekoittuvan pintaveteen liian nopeasti, ei-

vätkä kuolleesta kasviplanktonista vapautuvat ravinteet riitä nostamaan 

pohjan pitoisuuksia vielä kesällä, vaan ne nousevat vasta syksyllä, kun 

kuollutta biomassaa on kertynyt pohjalle riittävästi.  

 

Skenaariosimuloinnit laskettiin nykytilanteessa tärkeimmät kuormittajat 

huomioon ottaen ja lisättynä Finnpulp Oy:n uudella tehtaalla. Kuormi-

tusmuutosten lisäksi otettiin huomioon uuden tehtaan jäte- ja jäähdytys-

vesien vaikutukset virtauksiin. Skenaariovertailut jaettiin kahteen hydro-

logialtaan erilaiseen jaksoon, joista vertailtiin muutoksia nykytilantee-

seen. Vertailtavat kesäjaksot olivat 2007–2009 ja 2009–2011 sekä vas-

taaville jaksoille sijoittuvat talvet. Ensimmäisessä jaksossa virtaamat oli-

vat tavanomaista suuremmat ja jälkimmäisessä pienemmät. Virtaussimu-

loinneissa pohjan lämpötila nousi mittauksia korkeammalle, joten mallin 

liiallinen vertikaalisekoittuminen kesällä aliarvioi muutosta.  
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Kasvavan kuormituksen lisäksi jäähdytysvesillä on lämpötilakerrostu-

neisuutta voimistava vaikutus, mikä hidastaa pinnan hapekkaan veden 

kulkeutumista pohjalle. Kesällä järvi on lämpökerrostunut, mitä jäähdy-

tysveden lämpö ja jäteveden tiheys voimistavat. Ilmastuksen mukana tu-

levaa happea pääsee kulkeutumaan vähemmän pohjalle ja jäteveden ha-

penkulutus näkyy pitoisuuksissa. Suurimmillaan muutokset ovat purku-

paikan läheisyydessä olevissa syvänteissä noin 10 prosentin luokkaa.  

 

Talvella ilmastuminen jääpeitteen läpi on heikkoa kesään verrattuna. 

Jäähdytysvesien sekoittuessa kylmään järviveteen syntyy tiheydeltään 

maksimaalista +4 oC vettä, joka ”sukeltaa” ja kulkeutuu syvänteitä myö-

täillen etelään tuoden pohjalle hapekkaampaa pintavettä. Toisaalta myös 

hapen kulutus on pienempää matalamman lämpötilan prosesseja hidasta-

van vaikutuksen takia ja hapen saturaatiopitoisuus on kylmässä korke-

ampi.  

 

Kuivina vuosina vaikutukset pohjan happipitoisuuteen talvella ovat suu-

remmat kuin märkinä vuosina. Syvänteiden happipitoisuus heikkenee 

märkänä vuonna noin 10–30 prosenttia ja kuivana vuonna noin           

30–50 prosenttia. Tämä johtuu sekä happea kuluttavan kuormituksen py-

symisestä Kallavedellä että kesän korkeammista kasviplanktonbiomas-

soista, jotka syksyn ja talven aikana hajoavat pohjalla. Talvella tuulet 

eivät vaikuta hapen kulkeutumiseen, joten tulovirtaamilla on merkittävä 

vaikutus. Kun virtaamat ovat suuremmat, COD-kuormituksen aiheut-

tama muutos pohjan happitilanteessa näkyy pääasiassa Kallaveden 

keski- ja eteläosan syvänteissä, kun taas heikompien virtausten aikana 

vaikutukset ovat suuria myös Kelloselällä ja laajemmin koko eteläisen 

Kallaveden alueella.  

 

Mallin mukaan happitilanne saattaa parantua erityisesti syvänteessä Kel-

loselällä ja Ollinselällä, joissa nykyisin esiintyy happikatoa. Tämä selit-

tyy mallissa sillä, että jäähdytysvesien viilennyttyä +4 oC niiden synnyt-

tämä virtaus kohdistuu pohjaan ja syvänteisiin. Mallissa on oletettu, että 

jäähdytysvedet ovat hapekasta vettä ja näin ollen tuovat lisähappea poh-

jalle.  

 

Skenaariossa oletettiin, että pitkällä aikavälillä purkupaikan alapuoli-

sessa vesistössä lisääntynyt liukoisten ravinteiden pitoisuus ennen vuo-

tuista kasvukautta on sama kuin kuormituksen jakaminen tulovirtaamiin. 

Virtaamatilanne vaikuttaa paljon kesän biomassavaikutuksiin. Suurem-

mat virtaamat huuhtovat enemmän fosforikuormitusta pois Kallavedeltä 

joko suoraan tai biomassaan sitoutuneena. Simuloitu muutos keskimää-

räisessä kasviplanktonbiomassassa on suurten virtaamien vuosina   

2007–2009 noin 20–30 prosenttia. Pienempien virtaamien jaksolla vai-

kutukset ovat suunnilleen kolmanneksen suurempia ja maksimaalinen 

vaikutusalue on lähellä purkupaikkaa. Pääasiassa biomassassa tapahtuvat 
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muutokset aiheutuvat mallisimuloinneissa keski- ja loppukesällä, sillä 

heti jäiden sulamisen jälkeen ravinteita on runsaasti vedessä. Joinain 

vuosina kevätkukinta voi hieman aikaistua jäähdytysvesien jäänlähtöä 

aikaistavan vaikutuksen vuoksi.  

 

Käytännössä mallilaskelmissa mallinnettavaa systeemiä joudutaan yk-

sinkertaistamaan. Tekniset yksinkertaistukset liittyvät virtausyhtälöiden 

numeeriseen ratkaisemiseen sekä mallihilan erotustarkkuuteen. Numee-

riset menetelmät generoivat vesistömalleihin usein liikaa pystysuuntaista 

sekoittumista, sillä malleilla ei pystytä simuloimaan hilaruudun kokoa 

pienempiä ilmiöitä eikä hilakoon suuruusluokkaa olevia salmia pystytä 

kuvaamaan realistisesti. Sovelluksessa käytetyt 100 metrin hilat pystyvät 

kuvaamaan hyvin rantaviivat ja syvyysvaihtelut Kallavedellä. Syöttötie-

tojen osalta kattavaa ja tarkkaa mittausaineistoa ei ole mahdollista saada, 

joten approksimointi on välttämätöntä. Kallavedellä syvyystietojen epä-

varmuus korostuu, koska tiheämpi jätevesi kulkeutuu pohjalla ja ilmas-

tuminen tuo matalammalle pohjalle happea nopeammin. Valittu lasken-

tahila vaikuttaa pohjan happipitoisuuden laskentaan. Liiallinen vertikaa-

lisekoittuminen loppukesällä aiheuttaa sen, että pohjan happipitoisuudet 

eivät nykytilan simuloinneissa laske aivan niin alas kuin mittauksissa. 

Tästä syystä mallisimuloinnit yliarvioivat luonnon uusiutumiskykyä ja 

aliarvioivat jätevesien vaikutusta. Kasviplanktonin osalta vaikutus voi 

olla päinvastainen. Todellisuudessa pohjalle tuleva kuormitus ei välttä-

mättä nouse pinnan kasviplanktonin käyttöön ennen kuin veden syys-

kierron aikaan, jolloin kasviplankton ei pysty hyödyntämään sitä alhai-

semman lämpötilan vuoksi.  

 

Finnpulp Oy:n ympäristölupahakemuksen täydennyksenä on Pöyry Fin-

land Oy:n toukokuussa 2016 laatima, ympäristövaikutusten arviointime-

nettelyssä ja lupahakemuksessa esitetyn raportin pohjalta tarkennettu 

versio vesistövaikutusten arvioinnista. Arvioinnin mukaan toiminnan ai-

kana vaikutuksia vesistöön aiheutuu jäte- ja jäähdytysvesikuormituk-

sesta. Vesistövaikutusten arviointi on tehty maksimipäästötasolla. Kuor-

mituksen vaikutukset näkyvät selvimmin purkupisteen lähialueella Kel-

loselällä, erityisesti Kelloselän alusveden syvänteessä talvikerrostunei-

suuskautena, jolloin jätevettä kertyy alusveteen. Lisääntyvän happea ku-

luttavan kuormituksen vuoksi paikallista hapettomuutta saattaa esiintyä 

aiempaa useammin, mutta laajamittaista hapettomuutta ei arvioida ai-

heutuvan.  

 

Jätevedet sisältävät muun muassa sulfaattia, kloridia ja natriumia, jotka 

vaikuttavat veden suolapitoisuuteen ja sitä kautta jäteveden tiheyteen. 

Tämä vaikutus on otettu huomioon vedenlaadun mallinnuksissa. Sulfaa-

tin määrä jätevesissä on suuri, mutta sen selvimmät vaikutukset rajoittu-

vat pienelle alueelle purkupaikan läheisyyteen. Suurimmillaan pitoisuus-

lisäykset ovat Kelloselän syvänteen alusvedessä talvella noin 140 mg/l, 
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ja päällysvesikerroksissa noin 50 mg/l kuukausikeskiarvona laskettavan 

päästöarvion mukaan.  

 

Sulfaatin haitallisuus vesistössä johtuu välillisistä vaikutuksista eli suo-

laisuuden aiheuttamasta kerrostuneisuudesta sekä sulfaatin pelkistymi-

sestä hapettomissa oloissa sulfidiksi. Suomessa ei ole havaittu pysyvää 

kerrostuneisuutta metsäteollisuuden kuormittamissa vesistöissä. Myös-

kään Kallavedelle ei arvioida syntyvän pysyvää kerrostuneisuutta Finn-

pulp Oy:n kuormituksen vuoksi.  

 

Sulfaatin pelkistyminen voi aiheuttaa myös rautaan sitoutuneen fosforin 

vapautumisen alusveteen ja edesauttaa rehevöitymistä. Käytännössä Kal-

laveden kaltainen suuri läpivirtausjärvi ei ole yhtä potentiaalinen ympä-

ristö sulfaatin pelkistymisen aiheuttamalle rehevöitymiselle kuin pie-

nempi järvi, jossa veden vaihtuminen on heikompaa. Oleellista Kallave-

den ja Kelloselän tapauksessa on syvänteiden alusveden pysyminen ha-

pellisena. Kelloselän ulkopuolella sulfaattipitoisuuden lisäykset ovat pie-

niä, joten sulfaatin merkitys rehevöitymisen kannalta on vähäinen, 

vaikka hapettomia tilanteita muodostuisikin.  

 

Myös veden lämpötila vaikuttaa sen tiheyteen. Tehtaan jätevedet ovat 

varsin lämpimiä eli +30 – +35 oC. Talvella syvänteeseen purettavat jäte-

vedet nousevat aluksi kohti pintaa korkean lämpötilan vuoksi. Lämpöti-

laero vesistöön verrattuna pienenee kuitenkin nopeasti, ja jätevedet ”su-

keltavat” tiheyttään vastaavaan vesikerrokseen. Talvikerrostuneisuus-

kautena suolaiset jätevedet kertyvät alusveteen ja kulkeutuvat pääsään-

töisesti välivesikerroksessa. Kesällä jätevedet nousevat mallinnustulos-

ten perusteella purkupaikalla kohti pintaa sekoittuen samalla suhteellisen 

tasaisesti koko vesipatsaaseen. Vähäistä jätevesien kertymistä alusveteen 

kuitenkin tapahtuu, mikä näkyy pintakerroksessa kohonneina pitoisuuk-

sina syystäyskierron aikana. Diffuusorin käyttö tehostaa jätevesien alku-

laimentumista. Tavoitteena on saada talvella jätevesi nousemaan pintaan 

purkupaikalla, jolloin jätevesien purku aiheuttaisi pystysuuntaisen vir-

tauksen purkupaikalla, ja jäteveden jäähdyttyä lämpötilaan +4 oC se 

veisi mukanaan hapekasta pintavettä alusveteen.  

 

Happimallinnuksessa orgaanisen aineen on oletettu hajoavan tietyllä va-

kionopeudella. Todellisuudessa hajoaminen ei tapahdu vakionopeudella 

vaan hidastuu ajan kuluessa. Kallavedessä tämä tarkoittaa sitä, että or-

gaanisen aineen hajoaminen on nopeampaa jätevesien purkualueella 

Kelloselällä ja hidastuu Kallaveden eteläosaa kohden. Happimallinnuk-

sessa hajoamisnopeus on sama koko järvessä, joten mallinnuksessa vai-

kutukset yliarvioituvat sen mukaan, mitä kauempana purkupisteestä ol-

laan. Orgaanisen aineen hajoaminen on mallinnuksissa todennäköisesti 

yliarvioitu.  
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Happimallinnuksen tuloksiin sisältyy koko vesistövaikutusten arvioinnin 

suurin epävarmuus. Epävarmuutta syntyy muun muassa orgaanisen ai-

neen erilaisten fraktioiden erilaisista hajoamisnopeuksista, sedimentin ja 

veden rajapinnassa tapahtuvista prosesseista sekä kasviplanktonmallin-

nukseen sisältyvästä epävarmuudesta. Kemiallinen hapenkulutus eli 

CODMn-arvo lisääntyy jätevesien purkualueen läheisyydessä pohjan lä-

hellä talvella selvästi. Etäännyttäessä purkualueelta pitoisuuslisäykset 

laskevat nopeasti.  

 

YVA Oy:n mallissa ja Pöyry Finland Oy:n käyttämässä EFDC-mallissa 

jätevesien käyttäytyminen talvikautena poikkeaa toisistaan. EFDC-mal-

lissa jätevedet kertyvät selvästi Kelloselän syvänteen alusveteen, kun 

taas YVA Oy:n mallissa jätevesien aiheuttamaa hapen kulumista ei ha-

vaita Kelloselän syvännealueella. Olemassa olevien Savon Sellu Oy:n 

tarkkailutulosten perusteella jätevesien ainakin jonkinasteinen kertymi-

nen syvänteen alusveteen on todennäköistä. 

 

Jäähdytysvesien lämpötilaksi on arvioitu noin +37 oC ja jäähdytysveden 

määräksi kesällä noin 6 m3/s ja talvella noin 3,5 m3/s. Jäähdytysvedet 

ovat lämpimiä, mutta eivät suolaisia kuten jätevedet. Talvella jäähdytys-

vesien mukana kulkeutuu happea alusveteen hapekkaan pintaveden ”su-

keltaessa” pohjaan jäähdyttyään +4 oC lämpötilaan. Paikallisesti tämä 

voi parantaa pohjanläheisen vesikerroksen happitilannetta. YVA Oy:n 

mallinnustulosten mukaan normaalilla vesijaksolla pohjan läheisessä 

happitilanteessa ei tapahdu muutosta Kelloselän keskiosassa ja siitä 

etelä-kaakkoon voimakkaimman virtauksen reitillä jäähdytysvesien tuo-

man happitäydennyksen vuoksi. Kuivalla jaksolla mallinnustulosten mu-

kaan happitilanne jopa paranisi jäähdytysvesien vuoksi Kelloselän alu-

eella. Todennäköisesti tämä on kuitenkin optimistinen arvio. Paikallista 

hapen kulumista jätevesien purkualueen lähiympäristössä sekä jäteve-

sien pääasiallisella kulkureitillä kuitenkin tapahtuu.  

 

Yleisesti lämpökuormasta aiheutuva lämpötilan nousu nopeuttaa biolo-

gisia toimintoja, mikäli myös muut olosuhteet ovat suotuisat. Ranta- ja 

vesialueen kasvillisuus voi runsastua jäähdytysvesien purkualueen lähei-

syydessä. Myös kasviplanktonin määrä saattaa lisääntyä ja orgaanisen 

aineksen hajoaminen nopeutua, mikä voi aiheuttaa alusveden happitilan-

teen heikkenemistä. Lämpökuorman aiheuttamat muutokset ovat saman-

kaltaisia rehevöitymisen kanssa, mutta rajautuvat yleisesti paikallisiksi. 

Jäähdytysvedet eivät lisää ravinnekuormaa, vaan vaikuttavat biologisiin 

prosesseihin parantamalla perustuotannon olosuhteita, mikäli ravinteita 

on riittävästi saatavilla.  

 

Talvikautena lisääntyvä hapenkulutus syvännealueilla on mallinnustu-

losten mukaan yleisesti noin 1 mg/l. Paikoitellen muutokset voivat olla 

tätä suurempia, mutta täsmällisesti ei voida ennustaa, missä ja milloin 
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suurimmat muutokset tapahtuvat. Mallinnustulokset todennäköisesti yli-

arvioivat COD-kuormituksesta aiheutuvaa hapenkulumista erityisesti 

Säyneensalon eteläpuolisella Kallavedellä. Lisäksi arvioitaessa jäteve-

sien rehevöittävää vaikutusta on biologisesti käyttökelpoisen fosforin 

osuutena käytetty 90 prosenttia, mikä on varsin konservatiivinen arvio. 

Todennäköisesti Finnpulp Oy:n jätevesien rehevöittävä vaikutus jää ar-

vioitua pienemmäksi ja siten lisääntyvän kasviplanktonbiomassan hajoa-

misesta aiheutuva hapen kuluminen on mallissa yliarvioitu. Kokonaisuu-

tena jätevesien vaikutuksen Kallaveden happitilanteeseen arvioidaan 

olevan laskennallista arviota pienempi.  

 

YVA Oy:n happimallissa vedenvaihto on liian heikkoa sellaisissa hila-

kopeissa, jotka ovat yhteydessä muuhun mallihilaan vain yläreunansa 

kautta; toisin sanoen alimman hilakopin syvyys on pienialainen. Tämän 

vuoksi happitilanteen heikentyminen voi paikallisesti mallissa olla yliar-

vioitua. Matalilla ranta-alueilla tapahtuva voimakas hapen kuluminen 

mallissa johtuu todennäköisesti tästä laskentaan liittyvästä epävarmuu-

desta.  

 

Kuivana aikana järveen tuleva virtaama on pienempi, mikä lisää viipy-

mää järvessä ja sitä kautta happea kuluttavan kuormituksen vaikutukset 

näkyvät selvempänä. Mallinnustulosten mukaan kuivalla jaksolla happi-

pitoisuus ei heikentyisi Säyneensalon pohjoispuolisissa tai Säyneensalon 

tasalla olevissa syvänteissä. Todennäköisesti kuitenkin hapen kulumista 

tapahtuu jätevesien purkualueella arvioitua enemmän ja Säyneensalon 

eteläpuolella mallinnus yliarvioi hapen kulumista, koska COD:n olete-

taan mallissa hajoavan vakionopeudella. Alusveden ei arvioida menevän 

täysin hapettomaksi, mutta ajoittain happitilanne voi pohjan lähellä olla 

varsin heikko. Paikallisesti syvänteiden alusveden happitilanne saattaa 

heikentyä nykyisestä erityisesti kuivina kausina. Suunnitellun toiminnan 

vaikutuksesta hapenkulutus lisääntyy selvästi jätevesien purkualueella 

Kelloselän syvänteessä. Toisaalta lämpimien jätevesien ja jäähdytysve-

sien käyttäytyminen Kelloselällä voi myös parantaa alusveden happiti-

lannetta hapekkaan jäähdytysveden painuessa pohjaan ja jäteveden pu-

run aiheuttaman pystysuuntaisen virtauksen vuoksi. Happitilanteen ajoit-

tainen heikkeneminen Kelloselän syvänennealueella on kuitenkin toden-

näköistä. Happitilannetta voidaan parantaa riittävällä hapetuksella. Kau-

empana jätevesien purkualueesta hapenkulutuksen lisääntyminen on sel-

västi vähäisempää, eikä laajamittaista alusveden hapettomuutta arvioida 

tapahtuvan.  

 

Finnpulp Oy:n ja Savon Sellu Oy:n yhteispuhdistamon fosforikuormitus 

(36 kg/vrk) on noin kuusinkertainen verrattuna Savon Sellu Oy:n nykyi-

seen kuormitukseen. Kallavesi on fosforirajoitteinen, eli fosforin puute 

rajoittaa levien kasvua. Lisättäessä fosforirajoitteisen vesistön fosfori-

kuormitusta vesistön rehevyystaso kasvaa. Selvimmin vaikutukset ovat 
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havaittavissa jätevesien purkualueen läheisyydessä alusvedessä talvella. 

Happitilanteen heikentyessä sisäinen kuormitus voi lisätä alusveden fos-

foripitoisuutta. Täsmällisesti ei voida etukäteen arvioida, milloin ja 

missä sisäistä kuormitusta tapahtuu. Kallavedellä on kuitenkin jo nykyi-

sin ajoittain hapettomia syvänteitä, missä sisäistä kuormitusta tapahtuu. 

Sisäisen kuormituksen arvioidaan jatkossakin tapahtuvan samoilla alu-

eilla, eikä intensiteetin arvioida merkittävästi muuttuvan nykyisestä. Sul-

faattipitoisuuden lisäys Kelloselän ulkopuolella arvioidaan niin pieneksi, 

että sulfaatilla ei ole merkittävää vaikutusta sisäiseen kuormitukseen.  

 

Mikäli fosforikuormitus olisi jatkuvasti kuukausikeskiarvona lasketta-

valla maksimitasolla, Kallaveden keskimääräinen a-klorofyllipitoisuus 

lisääntyisi siten, että se olisi hyvän ja tyydyttävän rajalla. Kuivana ke-

sänä kuormituksen vaikutus kasviplanktonin kasvuun on suurempi kuin 

normaalivetisenä kesänä. Tähän vaikuttaa eniten pienemmästä virtaa-

masta johtuva pitempi viipymä, jonka vuoksi ravinteiden kulkeutuminen 

vesistössä on hitaampaa, ja toisaalta myös kasviplanktonin kasvuolosuh-

teet ovat suotuisammat virtaaman ollessa pienempi. Fosforirajoitteisuu-

desta huolimatta Kallaveden kokonaisfosforipitoisuuden vaihtelu selittää 

heikosti a-klorofyllipitoisuudessa havaittua vaihtelua. Kallaveden ravin-

nepitoisuuksien osalta määräävä tekijä on tulovirtaaman mukana tuleva 

ravinnekuorma.  

 

Finnpulp Oy:n jätevesikuormituksen aiheuttamat AOX-pitoisuuslisäyk-

set ovat enimmäkseen alle 100 μg/l. Jätevesien kertyminen alusveteen 

talvikerrostuneisuuskautena aiheuttaa jätevesien purkualueen läheisyy-

dessä pohjan lähellä suurempia pitoisuuslisäyksiä. AOX-yhdisteet ovat 

rakenteeltaan luonnossa tavattavien yhdisteiden kaltaisia ja biohajoavia.  

 

Kallaveden ekologinen ja kemiallinen tilaluokitus on hyvä. Hankkeen ei 

arvioida heikentävän Kallaveden ekologista tai kemiallista tilaluokitusta 

koko vesimuodostuman tasolla, eikä vaarantavan Pohjois-Savon vesistö-

jen vesienhoitosuunnitelman, Vuoksen vesienhoitoalueen ja EU:n vesi-

politiikan puitedirektiivin tavoitteiden eli vesialueen hyvän ekologisen 

tilan saavuttamista tai sen säilyttämistä niillä alueilla, joilla se on jo saa-

vutettu.  

 

Kuopion Veden Hietasalon vedenottamo ja Itkonniemen vesilaitos sijait-

sevat virtaussuunnassa suunnitellun biotuotetehtaan jätevesien purkupai-

kan alapuolella. Vesistössä ei arvioida tapahtuvan sen kaltaisia vedenlaa-

tumuutoksia, jotka vaarantaisivat Kallaveden käytön vesilaitoksen raaka-

vetenä.  

 

Varoaltaisiin mahtuu tehtaan toiminnasta 16 tunnin aikana syntyvät jäte-

vedet. Tehtaan alasajo kestää 3–4 tuntia, joten poikkeustilanteessa kaikki 
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syntyvät jätevedet voidaan johtaa varoaltaisiin ja turvata siten jäteveden-

puhdistamon toiminta. Altaita on kaikkiaan kolme (3 x 20 000 m3), 

joista kaksi toimii normaalisti tasausaltaina ja yksi on tyhjänä poikkeus-

tilanteiden varalta. Kaikki jätevedet kerätään altaaseen ennen jäteveden-

puhdistamolle johtamista. Jätevesien laatua seurataan jatkuvasti, eikä 

niitä voida missään olosuhteissa johtaa käsittelemättöminä Kallaveteen. 

Häiriö- tai poikkeustilanteiden aiheuttamat vesistövaikutukset riippuvat 

suuresti päästön suuruudesta, kestosta ja ajankohdasta. Kallaveden kal-

taisessa ympäristössä häiriöpäästön vaikutukset näkyvät maksimissaan 

yhden kasvukauden ajan.  

 

Pohjois-Savon ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen 

korkeimmalle hallinto-oikeudelle antaman lausunnon mukaan kasvi-

planktonin a-klorofyllipitoisuus ilmentää uudella luokitusjaksolla eli 

vuosille 2022–2027 tehtävää vesienhoitosuunnitelmaa varten tehdyssä 

luokittelussa hyvää tilaa. Keskimääräinen a-klorofyllipitoisuus        

10,75 μg/l jää alle tyydyttävän tilan raja-arvon eli 11 μg/l. Hakijan arvio 

luokituksessa käytettävien havaintopaikkojen keskimääräisestä a-klo-

rofyllipitoisuuden noususta lupahakemuksen mukaisella kuormitusta-

solla oli 1,1 μg/l. Itämeren aineistosta peräisin olevan muuntoyhtälön 

käyttö muunnettaessa kasviplanktonbiomassa a-klorofyllipitoisuudeksi 

voi lisätä arvioon sisältyvää epävarmuutta Kallaveden tapauksessa, mah-

dollisesti aliarvioimalla a-klorofyllipitoisuuden nousua.  

 

ELY-keskuksen alustavan arvion mukaan Kallaveden vesimuodostuman 

ekologinen tila on edelleen kokonaisuutena arvioiden hyvä, mutta uu-

simpien tulosten perusteella selvästi lähempänä tyydyttävää kuin erin-

omaista tilaa. Selvää heikentymistä on tapahtunut vain kasviplanktonin 

tilaa kuvaavissa muuttujissa. Kasviplankton kaikki muuttujat huomioon 

ottaen ilmentää kolmannelle vesienhoitokaudelle siirryttäessä tyydyttä-

vää tilaa. Yksiselitteistä syytä kasviplanktonin tilan heikkenemiselle ei 

voida seuranta-aineiston avulla osoittaa. Mitä ilmeisimmin muutokset 

ovat laaja-alaisempien ympäristöolosuhteiden muutosten aikaansaamia 

eivätkä niinkään johdu mistään suoranaisesta Kallaveteen itsessään koh-

distuvasta paineesta. Mikäli Kallaveden lievästi heikentyvä kehitys-

suunta jatkuu tulevaisuudessa viimeisen vuosikymmenen aikana havai-

tun kaltaisena ja lisäksi vesistökuormitus lisääntyy uuden hankkeen 

myötä, vesienhoidon tilatavoitteiden täyttyminen ei ole itsestään selvää 

ilman lisätoimenpiteitä tulevilla vesienhoitokausilla.  

 

Korkeimman hallinto-oikeuden toimittamalla katselmuksella toiminnan-

harjoittaja arvioi biotuotetehtaan suunnitellun elinkaaren olevan         

40–50 vuotta. Kysyttäessä luvan määräaikaiseksi muuttamisesta toimin-

nanharjoittaja vastasi, ettei biotuotetehdas ole toteutettavissa määräaikai-

sen luvan nojalla.  
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Finnpulp Oy:n korkeimmalle hallinto-oikeudelle toimittaman lisäselityk-

sen mukaan biotuotetehtaan aiheuttama kuormituslisäys on mallinnuk-

sissa yliarvioitu, koska aluehallintoviraston päätöksessä myönnetyt pääs-

töraja-arvot ovat pienemmät kuin hakemuksen mukaiset ja koska fos-

faattifosforin osuus kokonaisfosforista on hakemuksessa yliarvioitu. 

Kallaveden a-klorofyllipitoisuus kolmannen vesienhoitokauden vesien-

hoitosuunnitelmaa varten on laskettu eri tavalla kuin voimassa olevassa 

vesienhoitosuunnitelmassa.  

 

2.3 Kysymyksenasettelu ja lupaharkinnan lähtökohdat 

 

Asiassa on tutkittavien valitusten johdosta ratkaistava, ovatko ympäris-

töluvan myöntämisen edellytykset erityisesti toiminnan vesistövaikutus-

ten kannalta täyttyneet. Ympäristönsuojelulain 48 §:n 2 momentin mu-

kaan ympäristölupa on myönnettävä, jos toiminta täyttää muun ohella 

ympäristönsuojelulain ja sen nojalla annettujen säännösten vaatimukset. 

Vastaavasti ympäristölupaa ei saa myöntää, jos toiminnasta aiheutuisi 

mainitun lain 49 §:ssä kielletty seuraus.  

 

Ympäristönsuojelulain 49 §:n 2 kohdan mukaan ympäristöluvan myön-

täminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toi-

minnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä 

muiden toimintojen kanssa merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen 

vaaraa.  

 

Mainitun lainkohdan tulkinnassa lähtökohtana ovat vastaanottavassa ve-

sistössä ilmenevät pilaantumisseuraukset, jotka aiheutuvat lupaharkin-

nan kohteena olevasta toiminnasta sekä kaikesta muusta vesistöön koh-

distuvasta kuormituksesta. Vaikutuksia arvioitaessa keskeinen merkitys 

on niillä lupamääräyksillä, joilla pilaantumisvaikutuksia on mahdollista 

rajoittaa. Samoin toiminnan sijoituspaikka, tässä tapauksessa erityisesti 

jätevesien purkupaikka, vaikuttaa toiminnan sallittavuuteen ja lupamää-

räysten vaatimustasoon. Vaikka päästöjä rajoittavat lupamääräykset olisi 

mitoitettu parhaan käyttökelpoisen tekniikan vaatimusten mukaisiksi, 

lupaa ei saa myöntää, jos toiminnan päästöt vesistöön aiheuttavat mer-

kittävää pilaantumista tai sen vaaraa.  

 

Ympäristönsuojelulain 51 §:n 1 momentin mukaan 49 §:n 2 kohdassa 

tarkoitetun seurauksen merkittävyyttä arvioitaessa on otettava huomi-

oon, mitä vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain mu-

kaisessa vesienhoitosuunnitelmassa esitetään toiminnan vaikutusalueen 

vesien tilaan ja käyttöön liittyvistä seikoista.  

 

Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetulla lailla on pantu 

kansallisesti täytäntöön vesipolitiikan puitedirektiivi (2000/60/EY). Di-
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rektiivi ja kansallinen lainsäädäntö edellyttävät, että sisävesien tilan tu-

lisi olla vähintään luokassa ”hyvä”. Tilaluokat ja niiden laatutekijät on 

määritelty direktiivin liitteessä V. Ekologisen tilan luokittelua varten liit-

teessä on määritelty biologiset, hydrologis-morfologiset ja fysikaalis-

kemialliset laatutekijät, jotka on määritelty vesienhoidon järjestämisestä 

annetun valtioneuvoston asetuksen 9 §:n 1 momentissa. Kyseisen luoki-

tuksen mukaan biologiset tekijät ovat kasviplankton, päällyslevät, mak-

rolevät, muu vesikasvillisuus, pohjaeläimistö ja kalasto. 

 

Asiaa arvioitaessa vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun 

lain ja vesipuitedirektiivin velvoitteiden toteutumisen kannalta on erityi-

sesti otettava huomioon unionin tuomioistuimen 1.7.2015 asiassa         

C-461/13 antama ennakkoratkaisu vesipuitedirektiivin 4 artiklan 1 koh-

dan tulkinnasta (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. 

vastaan Saksan valtio; ns. Weser-tuomio). Unionin tuomioistuin on We-

ser-tuomiossa linjannut, että vesipolitiikan puitedirektiivin 4 artik-

lan 1 kohdan a alakohdan i alakohdassa olevaa käsitettä pintavesimuo-

dostuman ”tilan huononeminen” on tulkittava siten, että kyseessä on 

huononeminen heti, kun ainakin yhden kyseisen direktiivin liitteessä V 

tarkoitetun laadullisen tekijän tila huononee yhdellä luokalla, vaikka 

tämä huononeminen ei johda pintavesimuodostuman luokan alenemi-

seen kokonaisuudessaan.  

 

Ympäristönsuojelulain 51 §:n 1 momentin ja vesienhoidon ja merenhoi-

don järjestämisestä annetun lain 21 §:n 1 momentin 1 kohdan ja niillä 

täytäntöön pannun vesipolitiikan puitedirektiivin unionin tuomioistui-

men edellä mainitussa Weser-tuomiossa vahvistaman tulkinnan mukaan 

kansallinen viranomainen ei saa myöntää lupaa toimenpiteelle, jonka 

seurauksena pintavesimuodostuman jonkun laadullisen tekijän tilaluokka 

heikkenisi. Näin ollen ympäristönsuojelulain 49 §:n 2 kohdassa tarkoi-

tettuna merkittävänä pilaantumisena tai sen vaarana on pidettävä sel-

laista olennaisen lisäkuormituksen vesistössä aiheuttamaa kokonaisvai-

kutusta, joka johtaa pintavesimuodostuman tilan tai sen laadullisen teki-

jän heikkenemiseen. Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavan toi-

minnan seurausten todennäköisyyttä ja haitallisuutta arvioitaessa on otet-

tava huomioon myös ympäristönsuojelulain 20 §:n 1 kohdan mukainen 

varovaisuusperiaate. 

 

2.4 Oikeudellinen arviointi ja lopputulos 

 

Asiassa saadun selvityksen perusteella lupahakemuksen kohteena olevan 

biotuotetehtaan jätevedet johdettaisiin sisävesistöön. Tehtaan osuus pur-

kuvesistön kokonaiskuormituksesta keskeisten päästöjen osalta olisi sel-

västi vähäinen verrattuna Kallaveteen kohdistuvaan hajakuormitukseen, 

mutta kuitenkin merkittävä, esimerkiksi fosforin osalta hakemuksen ja 
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aluehallintoviraston päätöksessä asetettujen raja-arvojen perusteella arvi-

olta noin seitsemän prosenttia. Hajakuormituksen määrän vuotuisen 

vaihtelun vuoksi biotuotetehtaan tarkkaa prosenttiosuutta Kallaveteen 

kohdistuvasta kokonaiskuormituksesta ei ole mahdollista määrittää. Kui-

vina vuosina hajakuormituksen osuus kokonaiskuormituksesta on pie-

nempi ja tehtaan osuus vastaavasti suurempi.  

 

Ympäristönsuojelulain 49 §:n 2 kohtaa on tulkittava siten, että lähtökoh-

taisesti pintavesimuodostumaan kohdistuvaa lisäkuormitusta ei tule sal-

lia tilanteessa, jossa vesistön tilaluokka tai sen laatutekijä on vaarassa 

heikentyä. Vesistön hyvän tilan tavoite on ensisijainen vaatimus. Tämän 

mukaisesti ei voida sulkea pois mahdollisuutta sallia vähäistä lisäkuor-

mitusta aiheuttavaa toimintaa, jos sen ei pitkällä aikavälillä arvioida es-

tävän hyvän tilan säilymistä tai saavuttamista.  

 

Hankkeesta on tehty ympäristövaikutusten arviointimenettely ja lupa-

asian käsittelyssä on kertynyt laaja asiakirja-aineisto, jota on vielä kor-

keimman hallinto-oikeuden toimittaman katselmuksen jälkeen täyden-

netty. Sovelletut mallit ja niitä koskevat analyysit sisältävät arvioita 

suunnitellun tehtaan päästöistä ja niiden vaikutuksista purkupaikan ym-

päristöön Kelloselällä ja koko Kallavedellä. Näitä selvityksiä on tarkem-

min kuvattu edellä kohdassa ”2.2 Asiassa saatu selvitys”. Malleissa on 

lähtökohtana pidetty Kallaveden luonnetta läpivirtausjärvenä ja paino-

tettu veden hyvää vaihtuvuutta. Tällä perusteella on arvioitu, että kah-

delle erityyppiselle (kuiva – normaali) kolmen vuoden jaksolle mallin-

nettu tarkastelu edustaisi pysyvää tilannetta, jolloin esimerkiksi sulfaat-

tia ja fosforia ei kertyisi vesistöön merkittäviä määriä. Toiminnanharjoit-

tajan mukaan laskelmat kuormituksen tasosta ovat perustuneet alkupe-

räiseen hankesuunnitelmaan ja kun päästöjä on lupamääräyksin rajoi-

tettu, todelliset vaikutukset ovat mallinnettuja pienemmät. Toiminnan-

harjoittajan mukaan päästöjen vaikutuksia on muutenkin yliarvioitu.  

 

Ympäristönsuojelulain 49 §:n 2 kohdan mukaista luvan myöntämisen 

edellytystä arvioitaessa epävarmuus kohdistuu tässä tapauksessa siihen, 

voidaanko edes parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaisella puhdistus-

tasolla ja alusveden hapettamisella ehkäistä vastaanottavan vesistön eli 

Kallaveden ja erityisesti jätevesien purkupisteen läheisyydessä eli Kello-

selällä merkittävää pilaantumista biotuotetehtaan koko suunniteltuna toi-

minta-aikana. Aluehallintoviraston päätöksen lupamääräykset niihin hal-

linto-oikeuden tekemine muutoksineen vähentävät jossain määrin vas-

taanottavaan vesistöön kohdistuvaa kuormitusta ja sen hallitsemiseen 

liittyvää epävarmuutta.  

 

Toisaalta mallinnusten tulosten analysoinnissa ei ole otettu huomioon 

sisäisen kuormituksen ja muiden eri tekijöiden, kuten sulfaatin, fosforin, 
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hapenkulutuksen ja lämpökuorman, yhteisvaikutuksia vesistön rehevöi-

tymiskehitykseen. Vaikutusten arvioinnissa ei ole myöskään esitetty 

tasetarkasteluja, joiden perusteella voitaisiin arvioida biotuotetehtaan ja 

muun ulkoisen ja sisäisen kuormituksen suuruusluokkia ja niiden vaiku-

tusta Kallaveden ainekiertoihin. Tuloksissa ei ole esitetty tasetarkaste-

luja, joista ilmenisivät tehtaan aiheuttaman ja muun ulkoisen kuormituk-

sen sekä sisäisen kuormituksen suuruusluokat ja sitä kautta merkitys jär-

ven ainekierroissa. Tässä tapauksessa, kun tehtaan toiminnasta aiheutuu 

typpi-, fosfori- ja sulfaattikuormituksen lisäksi rehevöitymisen vaikutuk-

sia lisäävää lämpökuormitusta ja kun tehtyjen mallinnustenkin perus-

teella ainakin jonkinasteista happikatoa syvänteiden alusvedessä esiintyy 

talviaikaan, on varsin todennäköistä, että sedimenttiin sitoutunut fosfori 

ja sulfaatti vapautuvat hapettomissa olosuhteissa veteen aiheuttaen si-

säistä kuormitusta. Veden sulfaattipitoisuus edesauttaa fosforin vapautu-

mista sedimentistä. Lisäksi pohjasedimentin kyky pidättää kuormitusta 

heikkenee väistämättä kuormituksen kasvaessa. Merkittävä osa ulkoisen 

kuormituksen mukana tulevasta fosforista pidättyy Kallaveteen, mikä 

pitkällä aikavälillä vaikuttaa fosforin kiertoon ja sisäiseen kuormituk-

seen. Tätä ei tehdyssä mallitarkastelussa ole otettu huomioon.  

 

Tehdyissä arvioinneissa ei liioin ole otettu huomioon Kallaveteen muista 

lähteistä tulevaa ravinnekuormaa siltä kannalta, että se myös osaltaan 

reagoi toiminnan aiheuttaman sulfaatti- ja lämpökuorman kanssa voimis-

taen edelleen järveen aiheutuvaa sisäistä kuormitusta. Arvioinnissa ei ole 

otettu huomioon myöskään rehevöitymiskehityksestä seuraavaa kalaston 

ja eläinplanktonin kautta välittyvää ravintoverkkovaikutusta, joka edel-

leen edesauttaa kasviplanktonbiomassan kasvua.  

 

Kaiken kaikkiaan tehdyistä arvioinneista ei käy selvästi ja yksiselittei-

sesti ilmi, miten kaikki edellä kuvatut seikat erityisesti yhdessä tarkastel-

tuina vaikuttavat Kallaveden ekologiseen tilaan suunnitellun toiminnan 

aiheuttaman koko sen elinkaaren eli useita vuosikymmeniä kestävän li-

säkuormituksen aikana. Hakijan teettämissä mallinnuksissa vesistövai-

kutusarviointiin on jäänyt siten merkittävää epävarmuutta varsinkin 

päästöjen pitkäaikais- ja yhteisvaikutusten osalta. 

 

Järven virtauslaskennan tarkkuus riippuu arvioitujen tulovirtaamien ja 

järven pohjan syvyystietojen luotettavuudesta. Virtaamien ja topografian 

tiedoilla on merkittävä vaikutus siihen, miten pitkäksi jätevesien vii-

pymä muodostuu ja miten jätevedet kulkeutuvat järvessä. Pöyry Finland 

Oy:n käyttämä EFDC-malli on kehitetty rannikkovesien mallinnukseen 

eli suolaisessa vedessä käytettäväksi, joten makean veden erilainen ti-

heys saattaa vaikuttaa mallin käyttökelpoisuuteen. Hakijan toimittaman 

lisäselityksen mukaan Kelloselän laskennallinen viipymä on alle kaksi 

kuukautta ja viipymän lyhyyden vuoksi järven koko vesimassa ehtii teo-
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riassa vaihtua noin vuoden aikana, jolloin kolmen vuoden jakso mallilas-

kennassa riittää kuvaamaan veden pitoisuuksia koko biotuotetehtaan 

elinkaaren osalta. Kallaveden syvyystiedot ja virtaamien päävirtausreitit 

ovat osin epävarmoja ja virtaamissa on myös suurta ajallista vaihtelua, 

jonka vuoksi viipymien arviointi sisältää epävarmuutta. Järven päävir-

tausreitin oikeellisuudesta ja viipymien vaihtelusta eri osissa Kallavettä 

ei voida riittävällä tavalla varmistua käytettävissä olevien taustatietojen 

perusteella, koska järven syvyystiedot ovat epätarkkoja ja virtaamien 

ajallinen vaihtelu on suurta. Tämän laskelman luotettavuudesta ei voida 

riittävällä tavalla varmistua tässä tapauksessa käytettävissä olevien taus-

tatietojen perusteella, koska virtaamatiedot perustuvat osin mallinnuksiin 

ja ovat puutteellisia myös lämpötila- ja tiheystietojen osalta. Lisäksi 

mallinnuksissa käytetyt hilakoot eivät erotustarkkuutensa vuoksi ole riit-

täviä kuvaamaan luotettavasti syvänteiden alusveden todellista tilan-

netta. Pöyry Finland Oy:n arvioinnissa on todettu, ettei mallinnus pysty 

ottamaan riittävästi huomioon sisäistä kuormitusta.  

 

Tällä hetkellä voimassa olevassa Vuoksen vesienhoitosuunnitelmassa 

vuosiksi 2016–2021 ja Pohjois-Savon vesienhoidon toimenpideohjel-

massa vuosille 2016–2021 Kallaveden vesimuodostuman ekologinen ja 

kemiallinen tila on luokiteltu hyväksi. Kallaveden ekologisen tilan kehi-

tys on kuitenkin viime aikoina Pohjois-Savon ELY-keskuksen korkeim-

malle hallinto-oikeudelle antaman lausunnon mukaan ollut lievästi hei-

kentyvä ainakin kasviplankton-laatutekijän osalta. a-klorofyllin keskipi-

toisuus kolmannelle vesienhoitokaudelle tehtävässä luokituksessa tulee 

ELY-keskuksen lausunnon mukaan olemaan 10,75 μg/l, jolloin se jäisi 

vielä hyvän tilan puolelle alle tyydyttävän tilan raja-arvoa, joka on       

11 μg/l. Hakijan arvion mukaan biotuotetehtaan aiheuttama a-klorofylli-

pitoisuuden nousu olisi lupahakemuksen mukaisella kuormitustasolla  

1,1 μg/l, mutta tähän arvioon liittyy edellä kuvattuja epävarmuusteki-

jöitä. Kuitenkin tämän suuruisella ja myös paljon vähäisemmällä pitoi-

suusnousulla a-klorofyllin kokonaispitoisuus Kallavedessä muuttuisi 

tyydyttävälle tasolle ELY-keskuksen lausunnossa ilmoitettujen Kallave-

den uusimpien pitoisuusmääritysten perusteella laskettuna. Kysymys ei 

ole kuitenkaan tältä osin ekologisen tilan yhden laatutekijän, vaan aino-

astaan laatutekijän eli kasviplanktonin yhden osatekijän arvioidusta 

heikkenemisestä.  

 

Vesipuitedirektiiviä koskevan unionioikeuden tulkinnan määrittävä We-

ser-tuomio huomioon ottaen on arvioitava, vaarantaako hankkeen toteut-

taminen Kallaveden vesimuodostuman hyvän ekologisen ja kemiallisen 

tilan säilyttämisen tai aiheuttaisiko hanke ainakin yhden vesipuitedirek-

tiivin liitteessä V mainitun pintavesimuodostuman ekologisen tilan luo-

kittelua koskevan laatutekijän alenemisen. Tilanteessa, jossa jokin eko-

logisen tilan luokittelun laatutekijä on tyydyttävä tai sitä huonompi, ym-

päristönsuojelulailla sekä vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä 
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annetulla lailla kansallisesti täytäntöönpantu vesipuitedirektiivi velvoit-

taa pyrkimään siihen, että vähintään hyvän tilan tavoite saavutetaan. Täl-

löin kaiken kyseiseen vesistöön kohdistuvan merkittävän kuormitusli-

säyksen voidaan arvioida jossain määrin vaikeuttavan hyvän tilan tavoit-

teen saavuttamista. Myös siinä tapauksessa, että laatutekijä on hyvän ja 

tyydyttävän tilan rajalla, on kyseiseen vesistöön kohdistuvaan merkittä-

vään kuormituslisäykseen suhtauduttava lähtökohtaisesti pidättyvästi.  

 

Koska suunnitellun tehtaan toiminnan vaikutukset vastaanottavassa ve-

sistössä kohdistuisivat tuleville vesienhoitosuunnitelmakausille, asiaa on 

arvioitava näiden vaikutusten ja suunnitelmien perusteella. a-klorofylli-

pitoisuus on kasviplankton-laatutekijän yksi osatekijä, joten sen määrän 

lisääntyminen siten, että yksin a-klorofyllipitoisuus huonontuisi tyydyt-

tävälle tasolle, ei itsessään ole peruste lupapäätöksen kumoamiselle. Asi-

assa saatu muu selvitys kuitenkin osoittaa, että Kallaveden ekologista 

tilaa kuvaavat muutkin kasviplankton-laatutekijän osatekijät ovat tren-

dinomaisesti heikkenemässä rehevöitymisen vuoksi siten, että Kallave-

den ekologinen tila tai ainakin yksi sen laatutekijöistä eli kasviplankton 

on vaarassa heikentyä tyydyttävälle tasolle erityisesti, jos vesistöön koh-

distuva kuormitus vielä nykyisestä lisääntyy. ELY-keskuksen korkeim-

malle hallinto-oikeudelle 4.12.2018 antamassa lausunnossa ja katsel-

muksessa viitatussa Suomen ympäristökeskuksen 27.8.2019 julkaise-

massa Suomen vesien tila -arviossa olevat uusimmat Kallaveden ekolo-

gista tilaa koskevat tutkimustulokset osoittavat, että Kallaveden ekologi-

nen tila on jo nyt – vaikka Kallaveteen kohdistuva kuormitus säilyisi ny-

kyisellä tasolla – vaarassa kasviplankton-laatutekijän osalta heikentyä 

tyydyttävään tilaan, kun tarkastellaan sen kaikkia osatekijöitä eli a-klo-

rofyllipitoisuutta, kokonaisbiomassaa, haitallisten sinilevien osuutta ko-

konaisbiomassasta ja kasviplanktonin trofiaindeksiä (TPI). 

 

Arvioitaessa ympäristönsuojelulain 49 §:n mukaisia luvan myöntämisen 

esteitä ratkaisevia ovat toiminnasta ja muusta kuormituksesta aiheutuvat 

haitalliset vaikutukset. Merkitystä ei lain mukaan ole esimerkiksi toimin-

nan hyödyllisyydellä yleiseltä kannalta tai sen tuottamalla taloudellisella 

tuloksella. 

 

Kysymyksessä on kokoluokaltaan poikkeuksellisen suuri biotuotetehdas, 

jonka tuotantomäärä on 1,2 miljoonaa tonnia sellua vuodessa. Tehdas on 

tarkoitus sijoittaa muun ohella virkistyskäyttöarvoltaan ja vedenottokäy-

töltään merkittävän Kallaveden rantaan Kuopion Sorsasaloon, noin yh-

deksän kilometrin päähän Kuopion keskustasta. Tehtaan jätevedet on 

tarkoitus purkaa Kallaveden Kelloselälle. Kallavesi on sisävesistönä sen 

nykyinen tila huomioon ottaen erityisen herkkä kuormituksen lisäänty-

miselle. Vaikka Kallaveteen kohdistuva kokonaiskuormitus onkin suu-

rimmaksi osaksi peräisin hajakuormituksesta, suunnitellun tehtaan ai-

heuttama lisäkuormitus vesistöön olisi niin merkittävää ja pitkäaikaista, 
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että sen vaikutuksesta vesistön hyvän tilan tavoitteen säilyttäminen tai 

saavuttaminen selvästi vaikeutuisi. Näin ollen toiminnasta yhdessä muun 

kuormituksen kanssa olisi vaarana aiheutua ympäristönsuojelulain       

49 §:n 2 kohdassa tarkoitettu kielletty seuraus. 

 

Hakemuksen kohteena olevalle biotuotetehtaalle on myönnetty tois-

taiseksi voimassa oleva ympäristölupa. Saadun selvityksen mukaan toi-

mintaa olisi tarkoitus harjoittaa pitkään, toiminnanharjoittajan edustajan 

katselmuksella esittämän arvion mukaan useiden vuosikymmenien ajan. 

Lupa sisältää aluehallintoviraston asettamat ja hallinto-oikeuden täsmen-

tämät lupamääräykset, joiden sallimat päästötasot perustuvat parhaaseen 

käyttökelpoiseen tekniikkaan. Tämän vuoksi päästöjen vähentäminen 

teknisillä lisäratkaisuilla tai päästöraja-arvojen tiukentaminen ei tässä 

tapauksessa ole teknistaloudellisesti toteuttamiskelpoinen vaihtoehto. 

Lisäksi ympäristönsuojelulain 52 §:n 2 momentista seuraa, ettei teollisen 

toiminnan ympäristölupaan voida sisällyttää tuotantomäärää koskevaa 

lupamääräystä.  

 

Ympäristölupa voidaan myöntää toistaiseksi voimassa olevana tai mää-

räaikaisena. Toiminnanharjoittajan edustaja on katselmuksella ilmoitta-

nut, ettei hanketta toteuteta määräaikaisen luvan turvin.  

 

Ympäristölupamääräysten säännönmukainen tarkistamismenettely on 

poistettu lainsäädännöstä 1.5.2015 voimaan tulleella ympäristönsuojelu-

lain muutoksella (423/2015). Voimassa oleva lainsäädäntö ei siten mah-

dollista ympäristöluvan tarkistamista ja lupamääräysten muuttamista toi-

minnan myöhemmässä vaiheessa, mikäli vaikutustarkkailun perusteella 

havaittaisiin, että asetetut lupamääräykset eivät tulevaisuudessa olisikaan 

riittävän tehokkaita ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. 

 

Ympäristönsuojelulain 54 §:n mukaisen erityistä selvitystä koskevan 

määräyksen käyttöala ei ole yhtä laaja kuin aiemmin lainsäädännössä ol-

leen lupamääräysten tarkistamismenettelyn. Erityistä selvitystä koskevan 

määräyksen ei ole tarkoitus korvata aiemmin lainsäädännössä ollutta lu-

pamääräysten tarkistamisvelvollisuutta eikä se mahdollista laaja-alaista, 

koko toiminnan edellytyksiä koskevaa uudelleentarkastelua. Selvitysvel-

vollisuutta ei siis voida käyttää, jos selvitettävän tiedon on oltava lupavi-

ranomaisen käytettävissä luvan myöntämisen edellytysten harkitse-

miseksi tai keskeisten lupamääräysten antamiseksi. Siten hankkeen hai-

tallisiin vesistövaikutuksiin liittyvää epävarmuutta ei voida hallita asetta-

malla toiminnanharjoittajalle erityistä selvitysvelvollisuutta hankkeen 

vaikutusten ja ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen kannalta keskei-

sestä tiedosta eli jätevesipäästöjen vaikutuksesta Kallaveteen pitkällä ai-

kavälillä. Myöskään ympäristönsuojelulain 89, 93 ja      80 §:n säännök-

set ympäristöluvan muuttamisesta, ympäristöluvan peruuttamisesta ja 
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BAT-päätelmien muutosten vaikutuksesta lupamääräyksiin eivät ole riit-

täviä varmistamaan, että toiminnasta ei sen jatkuessa vuosikymmeniä 

aiheutuisi merkittävää pilaantumista. Erityisesti rehevöitymisen vaiku-

tukset vesistöön ovat lisäksi sen luonteisia, että niiden haitallisuus li-

sääntyy kynnyksittäin, eikä ulkoisen kuormituksen merkittäväkään vä-

hentäminen tai sen kokonaan poistaminenkaan välttämättä pysäytä alka-

nutta haitallista kehitystä ainakaan lyhyellä aikavälillä. 

 

Kaikki edellä lausuttu ja asiassa saatu selvitys kokonaisuutena huomioon 

ottaen asiassa ei voida riittävästi vakuuttua siitä, että toiminnasta ei tällä 

sijoituspaikalla ja lupahakemuksessa ilmoitetulla tuotantomäärällä koko 

sen elinkaaren aikana ennalta arvioiden aiheutuisi jätevesien purkuvesis-

töön vesistön ekologisen tilan kehitys huomioon otettuna ympäristön-

suojelulain 49 §:n 2 kohdassa kiellettyä merkittävää pilaantumista, kun 

lainkohtaa tulkitaan unionioikeudellisten velvoitteiden ja varovaisuuspe-

riaatteen edellyttämällä tavalla. Tämän vuoksi hallinto-oikeuden ja alue-

hallintoviraston päätökset on kumottava ja Finnpulp Oy:n lupahakemus 

hylättävä.  
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Äänestyslausunto 

 

Eri mieltä olleen ympäristöasiantuntijaneuvos Harri Koivusalon äänes-

tyslausunto, johon oikeusneuvos Mika Seppälä yhtyi: 

 

” Ratkaisen asian toisin kuin enemmistö korkeimman hallinto-oikeuden 

päätöksen ratkaisuosan kohdan 2 osalta. Ratkaisu kuuluu seuraavasti: 

 

2. Korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan muille valittajille ja tut-

kii asian. Valitusten johdosta hallinto-oikeuden päätöstä muutetaan. Lu-

paan lisätään lupamääräykset 2 a, 49 a ja 49 b. Lisäksi lupamääräystä 51 

muutetaan. Valitukset hylätään muutoin enemmälti.  

 

Lisätyt lupamääräykset ja muutettu lupamääräys kuuluvat seuraavasti: 

 

2 a. Biotuotetehtaan jätevesipäästöt ominaispäästöraja-arvoina lasket-

tuina saavat olla vuosikeskiarvoina enintään seuraavat: 

 

Päästö    kg/ADt 

CODCr    7,8 

AOX    0,13 

Fosfori    0,008 

Typpi    0,12 

Kiintoaine     0,3 

 

Mikäli jätevedenpuhdistamolle johdetaan puhdistettavaksi Mondi Po-

werflute Oy:n ja Ekokem Oy:n jätevesiä, on nämä poistettava laskennal-

lisesti päästöistä Pohjois-Savon ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla.  

 

Luvan saajan on toimitettava 1.1.2024 mennessä selvitys Itä-Suomen 

aluehallintovirastolle toimintavuosien aikana toteutuneista ominaiskuor-

mituksena mitatuista päästöistä. Aluehallintovirasto voi muuttaa tai täs-

mentää selvityksen johdosta tätä lupamääräystä. 

 

49 a. Luvan saajan on tehtävä teknistaloudellinen selvitys toimenpi-

teistä, joilla voidaan vähentää vesistöön johdettavan jäähdytysveden 

lämpökuormaa erityisesti vesistön kerrostuneisuuden aikana talvella ja 

kesällä, sekä mahdollisuuksista tehostaa toimintaa vedenkäytön ja sen 

kierrätyksen osalta prosessin eri vaiheissa. Selvitys on toimitettava Itä-

Suomen aluehallintovirastolle 1.1.2024 mennessä. Selvitys on toistettava 

ja toimitettava aluehallintovirastolle 1.1.2029 mennessä. Aluehallintovi-

rasto voi muuttaa tai täsmentää selvityksen johdosta lupaa asettamalla 

lämpöpäästölle rajoituksia tai päättää uusien selvitysten tekemisestä. 
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49 b. Luvan saajan on esitettävä teknistaloudellinen selvitys toimenpi-

teistä, joilla voidaan vähentää toiminnasta aiheutuvia lupamääräyksessä      

2 tarkoitettuja päästöjä 30 prosenttia laskettuna toiminnan toteutuneista 

päästöistä. Selvitys on tehtävä Itä-Suomen aluehallintovirastolle 

1.1.2024 mennessä. Selvitys on toistettava ja toimitettava aluehallintovi-

rastolle 1.1.2029 mennessä. Aluehallintovirasto voi muuttaa tai täsmen-

tää selvityksen johdosta lupaa kiristämällä erityisesti lupamääräyksen 2 

mukaisia raja-arvoja tai päättää uusien selvitysten tekemisestä. 

 

51. Luvan saajan on tehtävä selvitys lupamääräyksessä 2 tarkoitettujen 

päästöjen sekä natriumpäästöjen vaikutuksista vesistössä ottaen huomi-

oon erityisesti Kallaveden vesimuodostuman ekologisen tilan kehitys. 

Erityisesti on selvitettävä natrium- ja sulfaattipitoisuuden alueellista 

vaihtelua ja pitoisuuden jakautumista syvyyssuunnassa sekä päästön 

merkitystä veden kerrostumiseen ja happitalouteen. Lisäksi on selvitet-

tävä jäähdytysvesien lämpöpäästön yhteisvaikutus jätevesipäästön natri-

umin, sulfaatin, ravinteiden ja happea kuluttavien aineiden kanssa vesis-

tön happitalouteen ja rehevöitymiseen. Suunnitelmaan on liitettävä selvi-

tyksessä tarkoitettujen päästöjen osalta Kallavettä koskeva ainetase. 

Suunnitelma selvityksen tekemiseksi on toimitettava Pohjois-Savon ELY-

keskukselle kuusi kuukautta ennen toiminnan aloittamista.   

 

Selvitys on toimitettava Itä-Suomen aluehallintovirastolle 1.1.2024 men-

nessä. Selvitys on toistettava ja toimitettava aluehallintovirastolle 

1.1.2029 mennessä. Aluehallintovirasto voi muuttaa tai täsmentää selvi-

tyksen johdosta lupaa erityisesti päästöraja-arvoja koskien tai päättää 

uusien selvitysten tekemisestä.  

 

Yhdyn enemmistön päätöksen perusteluihin kohtien 2.1, 2.2 ja 2.3 

osalta. Perustelen päätöksen kohdasta 2.4 eteenpäin seuraavasti: 

 

2.4 Luvan myöntämisen edellytykset 

 

Luvan myöntämisen edellytysten harkinnan kannalta asiassa on valitus-

ten johdosta kysymys erityisesti toiminnan vesistövaikutuksista ja niiden 

rajoittamisesta. 

 

Hakemuksessa on arvioitu vesistöpäästöjen vaikutuksia matemaattisilla 

malleilla 1) Pöyry Finland Oy, marraskuu 2015, 2) YVA Oy, 24.11.2015 

sekä 3) Pöyry Finland Oy, toukokuu 2016. Kallaveden tulovirtaamien 

arviot ovat perustuneet Suomen ympäristökeskuksen vesistömallijärjes-

telmän tuloksiin. Mallien luotettavuudesta annettujen viranomaislausun-

tojen perusteella mallien tulosten on katsottu olevan riittäviä lupaharkin-

taa varten. Mallien lähtötiedot ja eräät yksityiskohdat voivat olla ongel-

mallisia, mutta mallien tarkoitus on antaa oikea mittakaava ja vaikutus-
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ten suuruusluokka, jotta voidaan tehdä ennakkoarvio vesistövaikutuk-

sista. Mallien tuloksia nykytilanteessa on verrattu vesimuodostumasta 

saatavilla olevaan aineistoon ja vertailun perusteella on tarkasteltu mal-

lien toimivuutta järven prosessien kuvaamisessa. Jätevesipäästöjen vai-

kutuksista on tehty skenaarioita, joiden tuloksena saadaan päästöjen lai-

meneminen niiden kulkeutumisreitillä ja seurannaisvaikutukset eri teki-

jöiden pitoisuuksiin vedessä.  

 

Mallien tulosten perusteella on arvioitu jäteveden kulkeutumisreitin ti-

heyskäyttäytymistä ja vaikutuksia Kallaveden happitilanteeseen, veden 

kemialliseen laatuun, sedimenttien laatuun, lämpötilaan, jäätilanteeseen, 

perustuotantoon, pohjaeläimistöön ja ekologiseen luokitukseen. Malleilla 

on arvioitu jätevesipäästöjen alkulaimentumista sekä jätevesipäästöjen ja 

lämpökuorman leviämistä vesistössä. Mallinnus on tehty erikseen keski-

määräisessä vesitilanteessa ja kuivana kautena. Malleissa on useita epä-

tarkkuuksia, joiden merkitystä on pyritty vähentämään mitoittamalla läh-

tötietoja konservatiivisesti. Vaikka mallien tulokset on muodostettu kol-

mea eri vuotta kuvaavien skenaarioiden avulla, on mallien tulosten pe-

rusteella kokonaisuudessaan kuvattu sellaista tilannetta, jossa biotuote-

tehtaan päästöt ja vaikutukset vesistössä ovat vakiintuneet.  

 

Kallaveden vesimuodostuma on kooltaan suuri ja jäteveden purkupaikka 

Kelloselällä on Iisalmen ja Nilsiän reittivesistöjen läpivirtausalueella. 

Kelloselän laskennallinen viipymä on alle kaksi kuukautta ja koko Kalla-

veden alle vuosi. Veden vaihtuvuus on suhteellisen nopea, minkä vuoksi 

on arvioitavissa, että myös suuri osa jätevesipäästöjen haitta-aineista kul-

keutuu veden mukana vesistössä eteenpäin osan kertyessä vesistöön ja 

johtaessa mallitulosten mukaisiin muutoksiin aineiden pitoisuuksissa. 

 

Suomen ympäristökeskus on 18.8.2016 antanut asiantuntijaviranomai-

sena lausunnon aluehallintovirastolle biotuotetehtaan jätevesipäästöjen 

vaikutuksista. Lausunnon mukaan hakemuksessa esitetyt mallinnukset 

on tehty tunnetuilla ja tarkoitukseen sopivilla mallityökaluilla. Sanottu 

koskee erityisesti jätevesien purkupaikan lähialuetta, mutta koko Kalla-

veden mallinnuksiin liittyy eräitä epävarmuuksia. Hankkeen yhteydessä 

tehdyt mallinnukset ja arviot on todettu asiantuntijalausunnoissa ja eri 

viranomaislausunnoissa riittävän tarkaksi osoittamaan hankkeen vaiku-

tuksia myös pitkällä aikavälillä. 

 

Mallit eivät kaikilta osin kuvaa vesistön osa-alueiden tilan muutoksia. 

Lisääntyvä jätevesikuormitus voi aiheuttaa osaltaan sisäistä kuormitusta, 

jota käytetyt mallit eivät myöskään ota yksityiskohtaisesti huomioon. Jä-

tevesipäästön komponenteista erityisesti suoloilla kuten sulfaatilla, mini-

miravinteena olevalla fosforilla, happea kuluttavalla orgaanisella aineella 

(BOD ja CODCr) sekä lämpökuormituksella voi olla merkittäviä vaiku-
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tuksia myös vesistön sisäisen kuormituksen kannalta. Sulfaatti- ja läm-

pökuormitus voivat aiheuttaa vesistön kerrostumista ja syvänteiden hap-

pipitoisuuden laskua ja ravinteiden liukenemista vesistöön. Fosfori- sekä 

lämpökuormitus voivat aiheuttaa myös perustuotannon lisääntymistä.  

 

Sulfaattipäästöjen vaikutusta on arvioitu jätevesivirtaaman pitoisuuden 

perusteella, jonka on laskettu olevan 910 mg/l. Sulfaatin alkulaimennus 

on arvioitu olevan jäteveden purkukohdassa sekoittumisen jälkeen kon-

servatiivisesti 1:25 eli noin 50 mg/l ja kun otetaan huomioon myös muut 

suolat, kuten natrium ja kloridi, alkulaimentumisen lopputulos olisi    

100 mg/l. Alkulaimentumisen jälkeen pitoisuus pienenee jäteveden siir-

tyessä eteenpäin. Jäähdytysvesi vaikuttaa myös osaltaan sekoittumisen 

tehostumiseen. Tehdyn arvion mukaan sulfaatin ja muiden suolojen ai-

heuttamaa vesifaasin pysyvää kerrostumista ei näin ollen pääsisi synty-

mään. Lämpökuormitus lisää perustuotantoa vesistössä, mutta arvion 

mukaan sen vaikutus perustuotantoon ei ulotu Kelloselkää laajemmalle 

vesialueelle.  

 

Keskeinen jäteveden kuormittava vaikutus perustuu fosforiin, joka on 

minimiravinne Kallavedellä. Jätevesien on arvioitu nostavan vesistön 

fosforipitoisuutta eniten talvella alusvedessä Kettulanlahdella 10–12 μg/l 

ja Kelloselän eteläosassa alle 10 μg/l. Päällysvedessä pitoisuuden nousun 

on arvioitu olevan 2 μg/l ja kesällä koko vesimassassa noin 1–5 μg/l. 

Malleissa käytettyjen kuormitustietojen perusteella jätevedet nostaisivat 

Kallaveden fosforipitoisuutta noin 8–10 prosenttia kokonaisfosforipitoi-

suuden ollessa ilman jätevesien vaikutusta 20,3 μg/l. Lisäksi on arvioitu, 

että jätevesipäästöjen fosforikuormituksesta vain osa on liukoisessa 

muodossa, mikä vähentää osaltaan fosforipäästön suoraa vaikutusta mi-

nimiravinteena. Mallitarkastelujen perusteella on arvioitu, että jätevesi-

kuormituksen vaikutukset perustuotannon lisääntymisen vuoksi jäisivät 

todennäköisesti paikallisiksi tai tilapäisiksi rajoittuen kuiviin kesäkau-

siin. 

 

Veden vaihtuvuus Kallavedellä on arvioitu keskimääräisenä tai runsas-

vetisenä aikana suureksi, eikä tätä arvioita ole pidettävä virheellisenä. 

Suurin osa Kallaveden fosforikuormituksesta aiheutuu yläpuoliselta va-

luma-alueelta biotuotetehtaan jäteveden fosforikuormituksen ollessa 

mallilaskelmien mukaan keskimäärin noin 7 prosenttia kokonaiskuormi-

tuksesta. Kun lisäksi otetaan huomioon, että aluehallintoviraston päätök-

sellä on rajoitettu kuormitusta mallitarkasteluihin verrattuna, fosforipi-

toisuuden nousun merkitystä koko Kallaveden tasolla ei voida pitää mer-

kittävänä rehevyyttä lisäävänä tekijänä. Vaikutuksien voidaan arvioida 

olevan yleisesti merkittäviä lähinnä jätevesien purkukohdan läheisyy-

dessä. Tällä alueella on mahdollista, että jätevesipäästöistä aiheutuu sy-

vänteiden pohjan läheisyydessä kerrostuneisuutta, josta voi seurata ha-
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pettomuutta ja edelleen voimistuvaa sisäistä fosforikuormitusta. Toi-

saalta hallinto-oikeuden päätöksen mukaisesti lupamääräystä 68 on muu-

tettu siten, että hapetusta on tehostettava näillä alueilla. Hapetuksen teho 

voi vaihdella käytetystä menetelmästä riippuen. Kun kuitenkin otetaan 

huomioon alueella jo pitkään jatkunut hapetus ja siitä saadut kokemukset 

sekä määräyksen mukainen hapetuksen tehostaminen ja laajentaminen 

tarpeen mukaan, arvioin, että biotuotetehtaan tuoma kuormituslisäys ja 

sen vaikutukset syvänteissä voidaan hallita ja pilaantuminen ehkäistä. 

 

Arvioitaessa toiminnan pilaantumisen merkittävyyttä on lisäksi otettava 

huomioon, ettei toiminnasta saa aiheutua Kallaveden vesimuodostuman 

ekologisen tilan heikkenemistä, joka johtaisi siihen, ettei hyvän tilata-

voitteen saavuttaminen olisi mahdollista. Unionin tuomioistuimen tuo-

mion Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. vastaan Sak-

san valtio, C-461/13 perusteella vesimuodostuman hyvän ekologisen ja 

kemiallisen tilan heikentäminen ei ole sallittua eikä myöskään vesipuite-

direktiivin liitteessä V mainitun pintavesimuodostuman ekologisen tilan 

luokittelua koskevan osatekijän luokan heikentäminen. Vaikutuksia tila-

tavoitteen saavuttamiseen on arvioitava tiedossa olevien tekijöiden kan-

nalta siitä riippumatta, minkä vesienhoitokauden aikana lupahakemus on 

tehty.  

 

Vuosien 2016–2021 Vuoksen vesistöalueen vesienhoitosuunnitelman 

mukaan Kallaveden vesimuodostuman ekologinen tila on hyvä. Uuden 

vesienhoitosuunnitelmakauden 2022–2027 ekologisen tilan arvioinnissa 

käytetään vuosien 2012–2017 seurantatietoja. Seurantatietojen mukaan 

Kallaveden veden laatu on uudella suunnitelmakaudella edelleen hyvä. 

Pitkän aikavälin seurantatietojen mukaan lievä rehevöitymiskehitys on 

kuitenkin havaittavissa, jolloin järven tämän hetken ekologinen tila on 

lähempänä tyydyttävää tilaa kuin erinomaista. Tilatavoitteiden osateki-

jöiden kannalta arvioiden ongelmallisimpana kohtana on pidettävä rehe-

vöitymistä kuvaavaa kasviplanktonia. Ongelmallisinta on tämän laatute-

kijän osatekijä a-klorofyllipitoisuus, jonka nousu on trendinomaista. 

Keskipitoisuus (10,75 μg/l) jää kuitenkin uudessa luokittelussa alle tyy-

dyttävän tilan raja-arvon (11 μg/l). Jätevesikuormituksen on arvioitu ai-

heuttavan sinänsä myös a-klorofyllipitoisuuden nousua noin 1,1 μg/l. Ar-

vioon sisältyy epävarmuuksia ja pitoisuuden nousu kohdistuu erityisesti 

Kelloselän alueelle. Kysymys on tältäkin osin laatutekijän osatekijästä, 

jota ei sellaisenaan voida pitää luvan myöntämisen esteenä. 

 

Vaikka Kallaveden lievälle rehevöitymiskehitykselle jaksolla         

2006–2017 ei löydy yksittäistä selitystä, kehitys on yhtäaikainen tulovir-

taamien mukana kasvaneen hajakuormituksen kanssa. Hajakuormitus on 

sekä nykytilanteessa että mallinnetuissa skenaarioissa vesimuodostuman 

suurin ravinteiden ulkoinen kuormituslähde. Tulovirtaamissa ja haja-

kuormituksen määrässä tapahtuvat vaihtelut yhdessä muiden ulkoisten ja 
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sisäisten muutosten kanssa ovat biotuotetehtaasta riippumatta määrääviä 

tekijöitä Kallaveden kemiallisessa ja ekologisessa tilassa. Vesistövaiku-

tusarviointien epävarmuus kytkeytyy pitkälti näiden ulkoisten ja sisäis-

ten tekijöiden vaikeaan ennustettavuuteen pitkälle tulevaisuuteen. Vesis-

tön muuttuva tila ja muutosten epävarmuus pitkällä ajalla on otettava 

huomioon kuormitusta aiheuttavan toiminnan lupaharkinnassa. Muutok-

set luovat tarvetta puuttua toiminnan aiheuttamaan kuormitukseen luvan 

myöntämisen jälkeen, jotta voidaan varmistaa ekologisen tilan tavoittei-

den saavuttaminen myös pitkällä aikavälillä.  

 

Biotuotetehtaan päästöt ovat muuta kuormitusta luotettavammin enna-

koitavissa ja ne pysyvät tuotannon normaalitilanteessa samalla tasolla. 

Biotuotetehtaan päästöjen osuus on pieni osa järven arvioidusta koko-

naiskuormituksesta jaksolla 2012–2017. Lisäksi biotuotetehtaan päästöjä 

on mahdollista säätää biotuotetehtaan tuotantomäärän, veden kierron te-

hokkuuden ja jätevesien käsittelyprosessin avulla. Konservatiivisesti teh-

tyjen mallilaskelmien perusteella biotuotetehtaan aiheuttama vesistövai-

kutus ei heikennä järven ekologista tilaa, jos vertailukautena käytetään 

vuosia 2006–2012, mutta johtaa veden laatutekijän osatekijän hyvää 

luokkaa ilmentävän a-klorofyllipitoisuuden raja-arvon ylittymiseen, jos 

vertailukautena käytetään vuosia 2012–2017. Erot järven veden laadussa 

vertailukausien välillä heijastavat järven tilaa pääasiassa määräävien te-

kijöiden vaikutusta, mutta sisältävät myös havaintoaineiston edustavuu-

teen liittyvää epätarkkuutta. Biotuotetehtaan aiheuttama kuormituslisäys 

ei ole määräävä tekijä järven tilaluokan kehittymisessä, jolloin biotuote-

tehtaan aiheuttama kuormitus ei yksistään johda vastaanottavan vesi-

muodostuman pilaantumiseen eikä estä vastaanottavan vesimuodostu-

man hyvän tilan saavuttamista. Pitkällä tähtäyksellä järven ekologinen 

tila määräytyy tekijöiden yhteisvaikutuksesta ja hyvän tilan turvaaminen 

voi edellyttää lisätoimenpiteitä, joiden tulee kohdistua biotuotetehtaan ja 

muidenkin ulkoisten lähteiden aiheuttaman kuormituksen vähentämi-

seen. 

 

Edellä todetun mukaisesti ja kun muutoin otetaan huomioon mitä hal-

linto-oikeuden perusteluissa on todettu, toiminnasta ei ennalta arvioiden 

voida katsoa aiheutuvan ympäristönsuojelulain 49 §:n 2 kohdassa tarkoi-

tetulla tavalla merkittävää vesistön pilaantumista tai sen vaaraa tai muu-

toinkaan lain 49 §:ssä tarkoitettua seurausta.  

 

Ympäristöluvan myöntämisen edellytysten varmistamiseksi luvassa on 

annettava myös riittävät määräykset ympäristönsuojelulain 52 §:n mu-

kaisesti. Luvan myöntämisen edellytyksiä on tämän vuoksi tarkasteltava 

myös yhdessä annettavien lupamääräysten kanssa. Lupaan on siten lisät-

tävä ratkaisukohdasta ilmenevät lupamääräykset. 

 

2.5 Lupamääräykset 
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Lupamääräys 2 a 

 

Aluehallintoviraston asettamat päästömääräykset ja selvitysmääräykset 

ovat lähtökohtaisesti riittäviä estämään merkittävän pilaantumisen aiheu-

tuminen. Määräykset perustuvat riittävässä määrin parhaaseen käyttökel-

poiseen tekniikkaan. Päästömääräykset on annettu kuitenkin päivä- ja 

kuukausikeskiarvoina. Tämä on katsottava hyväksyttäväksi ottaen huo-

mioon raja-arvojen vertailukelpoisuus Suomen muiden sellu- ja biotuote-

tehtaiden ympäristölupiin. Euroopan unionin komissio on kuitenkin hy-

väksynyt täytäntöönpanopäätöksellään Euroopan parlamentin ja neuvos-

ton direktiivin 2010/75/EU mukaisten parhaita käytettävissä olevia tek-

niikoita (BAT) koskevien päätelmien vahvistamisesta massan, paperin ja 

kartongin tuotantoa varten (2014/687/EU), jonka mukaan päästöraja-ar-

vot sellutehtaille on annettava ominaispäästöraja-arvoina kg/ADt. Ympä-

ristönsuojelulain 75 §:n 1 momentin mukaan direktiivilaitoksen päästö-

raja-arvojen, tarkkailun ja muiden lupamääräysten on parhaan käyttökel-

poisen tekniikan vaatimuksen toteuttamiseksi perustuttava näihin päätel-

miin. Päästöille on ympäristöluvassa määrättävä päästöraja-arvot siten, 

että päätelmien päästötasoja ei ylitetä laitoksen normaaleissa toiminta-

olosuhteissa. Tämän vuoksi päätökseen on lisätty uusi lupamääräys, joka 

on annettu lupahakemuksessa ilmoitetun mukaisesti ominaispäästöraja-

arvoina.  

 

Aluehallintovirasto on muuttanut vuosi- ja kuukausikeskiarvoina ilmoi-

tettuja raja-arvoja tiukentamalla niitä hakemukseen nähden. Korkein hal-

linto-oikeus on pyytänyt Finnpulp Oy:ltä selvitystä näiden arvojen ja 

ominaispäästöraja-arvojen vastaavuudesta. Hakija ei ole tällaista selvi-

tystä toimittanut. Tämä vuoksi on perusteltua, että ominaispäästöraja-

arvot määrätään tässä vaiheessa hakemuksessa esitetyn mukaisesti, jol-

loin ne vastaavat BAT-päätelmien ominaispäästöraja-arvoja. Raja-arvoja 

on kuitenkin tarkistettava vastaamaan toteutuneita päästöjä ja asetettuja 

muita raja-arvoja, minkä vuoksi ominaispäästöraja-arvoja on tarkistet-

tava kolmen vuoden toiminta-ajan jälkeen. 

 

Koska jätevedenpuhdistamolle voidaan johtaa myös Mondi Powerflute 

Oy:n ja Ekokem Oy:n jätevesiä, voidaan näiden osuus määrittää lasken-

nallisesti eikä niitä oteta huomioon ominaispäästöraja-arvoissa. Selvitys 

tästä on toimitettava Pohjois-Savon ELY-keskukselle. 

 

Lupamääräykset 49 a, 49 b ja 51 

 

Toiminnan ympäristövaikutusten arviointiin sisältyy useita epävarmuuk-

sia. Asiassa on otettava huomioon erityisesti toiminnan kokoluokka ja 

pistemäisen jätevesikuormituksen varsin suuri määrä. Luvan myöntämi-

nen edellyttää tämän vuoksi, että asetetut lupamääräykset ovat riittäviä 



 107 (110) 

 

myös sellaisissa tilanteissa, että tehdyistä selvityksistä ja mallilaskel-

mista huolimatta veden ekologinen tila heikkenee pitkällä aikavälillä. 

Tällöin on myös varmistettava, ettei ekologisen hyvän tilan tavoitteen 

saavuttaminen vaarannu, jos tila on heikentynyt tyydyttäväksi. 

 

Asiassa on otettava huomioon, että ympäristönsuojelulakia on muutettu 

lailla 423/2015, jolla on poistettu mahdollisuus määrätä luvassa siitä, että 

lupamääräyksien tarkistamiseksi on tehtävä määräaikaan mennessä uusi 

hakemus. Ympäristölupa on myönnettävissä vain määräaikaisena tai 

toistaiseksi voimassa olevana ilman luvan tarkistamismahdollisuutta. 

Ympäristönsuojelulain 89 §:n 2 momentin mukainen mahdollisuus 

muuttaa lupaa valvontaviranomaisen tai haitankärsijöiden vaatimuksista 

edellyttää pilaantumista tai sen vaaraa, jota ei ole voitu ennakoida lupaa 

myönnettäessä. Lisäksi poikkeamisen ennakoidusta on oltava olennaista. 

Ympäristönsuojelulain 80 §:n mukainen parhaan käyttökelpoisen teknii-

kan päätelmien muuttumiseen liittyvä luvan tarkistamismahdollisuus ei 

koske varsinaisesti ympäristövaikutuksissa havaittua pitkäaikaista muu-

tosta. Lisäksi on otettava huomioon, että yhteisön vesipolitiikan puit-

teista annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 

(2000/60/EY) edellyttää, että vesien ekologinen tilatavoite on vähintään 

hyvä tila. Jos vesien tila ei täytä tätä tilatavoitetta, on muun ohella vesien 

tilaan vaikuttavien lupien tarkistaminen tehtävä määräajoin. Ympäristön-

suojelulain säännökset ovat osin puutteellisia direktiivin täytäntöönpane-

miseksi siltä osin kuin luvan muuttamiselle on asetettu 89 §:ssä erityisiä 

vaatimuksia.  

 

Ympäristönsuojelulain 54 §:n mukaan ympäristöluvassa voidaan mää-

rätä, että toiminnanharjoittajan on tehtävä erityinen selvitys toiminnasta 

aiheutuvan ympäristön pilaantumisen tai sen vaaran selvittämiseksi, jos 

lupaharkintaa varten ei ole voitu toimittaa yksityiskohtaisia tietoja pääs-

töistä, jätteistä tai toiminnan vaikutuksista. Ympäristönsuojelulain 90 §:n 

mukaan lupaviranomainen voi täsmentää lupamääräystä tai täydentää lu-

paa 54 §:n nojalla saadun erityisen selvityksen perusteella. Mainitut 

säännökset on lähtökohtaisesti tarkoitettu yksilöityjen lisäselvitysten saa-

miseksi eikä selvityksiä tulisi käyttää laajasti luvan keskeisten määräys-

ten tarkistamiseen. Kun kuitenkin otetaan huomioon edellä todettu ym-

päristönsuojelulain puutteellisuus ja Kallaveden vesimuodostuman ti-

lasta saatu selvitys, joka osoittaa yhden ekologista tilaa kuvaavan osate-

kijän muuttuneen tyydyttävään tilaan, on direktiiviin tavoitteiden varmis-

tamiseksi sovellettava ympäristönsuojelulain 54 §:ää siten, että selvitys-

ten johdosta voidaan tarvittaessa rajoittaa huomattavastikin jätevesipääs-

töjä. Kysymys on tässä tapauksessa siitä, että Kallaveden ekologisessa 

tilassa taustakuormituksen ja sisäisen kuormituksen osuus voi muuttua 

lupaa myönnettäessä ennakoidusta, jolloin pitkällä aikavälillä havaittui-

hin vesien tilan muutoksiin on tämän vuoksi voitava reagoida riittävän 

aikaisessa vaiheessa puuttumalla ulkoiseen kuormitukseen.  
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Ympäristöluvanvaraisiin toimintoihin kuuluu parhaan käyttökelpoisen 

tekniikan jatkuva seuranta. Biotuotetehdas on uusi toiminta, jonka suun-

nittelussa on voitu sinänsä ottaa huomioon parhaan käyttökelpoisen tek-

niikan vaatimukset. Toiminnan aloittamisen jälkeen on kuitenkin mah-

dollista parantaa edelleen biotuotetehtaan ympäristönsuojeluratkaisuja ja 

tehokkuutta ottaen huomioon prosessin omat erityispiirteet ja valitut tek-

niset ratkaisut. Nämä seikat eivät liity suoranaisesti parhaan käyttökel-

poisen tekniikan päätelmiin. 

 

Kallaveden ekologisessa tilassa on havaittu jo nyt muutoksia huonom-

paan suuntaan. Kun ekologisen tilan muutoksien seuranta perustuu ve-

sienhoidon suunnittelukausiin, on perusteltua, että uuden suunnittelukau-

den alkuvuosina on mahdollisuus tehostettuihin ja uusiin toimenpiteisiin 

vesien tilan heikkenemisen ehkäisemiseksi tai tilan parantamiseksi. 

Koska kysymys on pitkän aikavälin seurannasta, on tarpeellista, että sel-

vitys toistetaan ainakin seuraavan vesienhoitosuunnittelukauden aikana. 

Tämän jälkeen lupaviranomainen voi päättää erikseen, onko tarvetta 

toistaa selvitys vielä tämän jälkeenkin. 

 

Edellä todetun perusteella lupaan on lisätty velvollisuus tehdä ympäris-

tönsuojelulain 54 §:ssä tarkoitettuja selvityksiä, joiden perusteella lupa-

viranomainen voi tarvittaessa täsmentää tai täydentää lupaa. Riittävänä 

ei voida pitää sitä, että valvontaviranomaiselle esitetään selvityksiä, 

koska luvassa on varmistuttava siitä, että lupaa myös muutetaan tarvitta-

essa. 

 

Lupaan on edellä todetun vuoksi lisätty lupamääräys 49 a, jonka tarkoi-

tus on mahdollistaa toiminnasta aiheutuvan lämpökuorman vähentä-

mistä. Lämpökuorma voi vaikuttaa erityisesti perustuotantoon kasvukau-

della ja osaltaan vahvistaa veden kerrostumista sekä muuttaa merkittä-

västi purkualueen lämpötiloja talviaikaan. Toiminnan vedenkäytön te-

hokkuuden selvittäminen on tärkeää, jotta erilaiset mahdollisuudet estää 

kuormitusta jätevesilaitokselle hyödynnetään. Samalla voidaan myös vä-

hentää lämpökuormitusta. 

 

Edelleen lupamääräyksen 49 b mukaan on tehtävä yleinen selvitys, 

jonka perusteella jätevesilaitoksen toimintaa tehostetaan. Lupahakemuk-

sessa ei ole haluttu esittää tertiääripuhdistamon rakentamista, mutta käy-

tännössä aluehallintoviraston päätöksen mukainen fosforipäästöraja-arvo 

haetulla toimintakapasiteetilla edellyttää vastaavan tasoista teknistä rat-

kaisua. Kun toiminta on aloitettu, voidaan arvioida myös puhdistamoko-

konaisuuden toimintaa ja teknisiä mahdollisuuksia edelleen vähentää 

päästöjä. Tertiääripuhdistamolla voidaan vähentää erityisesti fosforipääs-

töjä. Vaikka parhaan käyttökelpoisen tekniikan päätelmissä ei ole esi-
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tetty lisäpuhdistusta tertiäärikäsittelyn jälkeen, on myös tällaista tekniik-

kaa olemassa. Lisäpuhdistamolla voidaan vaikuttaa osaltaan kiintoai-

nepäästöihin ja mahdollisesti myös kokonaisfosforipäästöihin. Lupamää-

räyksessä on asetettu edellä todetun vuoksi yleinen prosentuaalinen ta-

voite päästöjen vähentämiselle edelleen, joka on otettava huomioon sel-

vityksen laatimisessa.   

 

Lupamääräystä 51 on muutettu siten, että selvitys koskee kaikkia pääs-

töjä, joille on annettu raja-arvo lupamääräyksessä 2, sekä lisäksi nat-

riumpäästöjä. Nämä päästöt voivat vaikuttaa Kallaveden ekologiseen ti-

laan eri vaikutusmekanismien kautta ja tämän vuoksi on perusteltua, että 

selvitysvelvoite koskee kaikkia niitä. Koska suunnitelma kytkeytyy vai-

kutustarkkailuun, on perusteltua, että selvityksen tekemisestä tehdään 

ensin suunnitelma valvontaviranomaiselle. Määräyksessä on lisäksi edel-

lytetty, että vaikutusten arviontiin liittyen on selvitykseen liitettävä Kal-

laveden ainetase, jolla arvioidaan eri lähteistä Kallaveteen aiheutuvaa 

kuormitusta, sedimentoitumista, mobilisoitumista ja poistumista. Aineta-

seella havainnollistetaan kuormituksen eri lähteiden osuutta ja sitä, mi-

hin eri haitta-aineet päätyvät ekosysteemissä.” 

 

 

Vakuudeksi: 

 

 

Esittelijäneuvos Elina Nyholm 
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