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Airiston-Velkuan kalastusalue toteaa, ettei Neste Oil Oyj vastineessa eikä Länsi-Suomen
ympäristölupaviraston lausunnossa ole esitetty mitään sellaista minkä perusteella valitusta ei
voitaisi hyväksyä. Asia on ratkaistava valituksessa esitetyllä tavalla.
Neste Oil Oyj on velvoitettava lisäksi korvaamaan Airiston-Velkuan kalastusalueen
oikeudenkäyntikulut.
Neste Oil toteaa vastineessaan, että nykyisin voimassa oleva kuukausikeskiarvona ilmaistu
päästöraja öljylle 7 kg/d on huomattavan tiukka ja sen noudattaminen asettaa suuria vaatimuksia
jätevesijärjestelmän toiminnalle ja käyttövarmuudelle ja edellyttää yhtiöltä suuria ponnistuksia.
Tämä mahdollistaa vuositasolla 2555 kilon luvallisen öljypäästön.
Itämeren merellisen ympäristön suojelukomissio, myös Helsingin komissio tai HELCOM on
Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen allekirjoittajavaltioiden
perustama hallitusten välinen järjestö, jonka tehtävänä on Helsingin sopimuksen soveltamisen
tarkkaileminen. Komission suositukset ovat perusteltuja koko Itämerta tarkasteltaessa. Olosuhteet
esimerkiksi Puolan avoimella rannikolla eivät ole mitenkään vertailukelpoisia Neste Oilin Naantalin
jalostamon edustan merialueen kanssa.
Vaikka yhtiö päästää mereen öljyä nykyisin vähemmän kuin ympäristölupa mahdollistaa ja
Helsinki-komissio suosittaa on yhtiöltä perusteltua vaatia jätevesijärjestelmältään öljytöntä
lopputulosta. Luvallista ja tietoisesti tapahtuvaa öljynpäästöä ei voida hyväksyä jalostamolle joka
sijaitsee saaristomeren perukoilla.
Öljyn tai öljypitoisen seoksen laskemisesta mereen rangaistaan aina vahingon aiheuttajaa
kohtuullisen ankarasti. Jos öljynjalostajalla on lupa edellä mainittuun toimintaan on se omiaan
murentamaan lain kunnioitusta.
Öljyn tai öljypitoisen seoksen päästökiellon rikkomisesta sisäisillä aluevesillä, aluemerellä tai
Suomen talousvyöhykkeellä määrätään lain mukainen seuraamusmaksu (öljypäästömaksu), jollei
päästöä ole pidettävä määrältään ja vaikutuksiltaan vähäisenä.
Öljypäästömaksu on käytössä ainoastaan aluksilla ja se määrätään päästön määrän ja aluksen
bruttovetoisuuden perusteella maksutaulukon mukaan.
Kalatalousmaksu tulisi perustua öljypäästömaksuun. 2500 kilon päästö maksaa yli 50 000 GT
alukselle noin 25 000 euroa.

Neste Oilille määrättävä kalatalousmaksu tulisi olla vähintään 10 000 euroa. Perustellusti kuitenkin
25 000 euroa.
Tällä 25 000 euron summalla, voitaisiin tilata eri tutkimuslaitoksilta yhtiön vastineessaan kaipaamia
näyttöjä ympäristöluvalla sallitun öljypäästön mahdollisista haittavaikutuksista tai muista seikoista.
Ympäristölupaviraston lausunnossa verrattiin Raision jätevedenpuhdistamon ja Naantalin
öljynjalostamon eräitä parametrejä. Raision jätevedenpuhdistamon toiminta on päättymässä. Turun
Kakolan jätevedenpuhdistamon käynnistyessä vertailu Naantalin öljynjalostamon ja Raision
jätevedenpuhdistamon välillä ei ole relevanttia.
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