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Airiston-Velkuan kalastusalue toteaa, ettei Neste Oil Oyj:n valituksessa ole esitetty mitään sellaista
minkä perusteella Vaasan hallinto-oikeuden päätöstä 21.1.2009 dnro 09/0021/1 tulisi muuttaa.
1. Neste Oilin mukaan laitos toimii jo nyt normaaliolosuhteissa alle molempien arvojen (5 kg/d ja 7
kg/d) ja BAT –periaatteen mukaan määritellyn päästön tiukimman alarajan (0,01 g/syöttötonni)
tuntumassa.
Airisto-Velkuan kalastusalue muistuttaa, että jalostamotoiminnassa pitää varautua erityisesti
poikkeusolosuhteisiin. Vuosina 2000 - 2008 on pääosin normaaliolosuhteissa jätevesien mukana
mereen päätynyt Naantalin jalostamolta yhteensä 4 142 kiloa öljyä.
2. Neste Oilin mukaan se ei voi omin toimin varmistaa, etteikö asetettu päiväkohtainen raja-arvo,
määriteltynä kuukausikeskiarvona ja sisältäen häiriö- ja poikkeustilanteiden päästöt, ylittyisi.
Tähän ei päästä jalostamon tai puhdistamon huolellisella hoidolla ylityksen syyn ollessa
valittajasta osin riippumaton. Raja-arvojen ylittyminen on aiempina vuosina liittynyt
poikkeuksellisen suuriin vesimääriin sekä niiden yhteisvaikutukseen jalostamon käynnistys- ja
alasajotilanteiden kanssa, joita jatkossakin voi esiintyä.
Airisto-Velkuan kalastusalue toteaa, että jalostamon käynnistys- ja alasajotilanteita tulee jatkossakin
remonttien, sähkökatkosten ja muiden häiriöiden takia. Poikkeuksellisten suurten vesimäärien
sattuminen näihin tilanteisiin on täysin sattumanvaraista. Öljynjalostamon puhdistamo ei voi toimia
sattumanvaraisesti. Nykyinen puhdistamo ei ole jalostamon toimintaan oikein mitoitettu ja
korjaaviin toimenpiteisiin on ryhdyttävä välittömästi.
3. Neste Oil toteaa valituksessaan, että kaikkein uusimman ja kehittyneimmän tekniikan vaatiminen
olisi kohtuutonta pienelle jalostamolle.
Airiston-Velkuan kalastusalue muistuttaa, että Neste Oilin www sivujen mukaan yritys on valittu
vuonna 2008 toistamiseen the Global 100 –listalle. Lista perustuu kansainvälisen Innovest Strategic
Value Advisors -tutkimuslaitoksen tekemään 1 800 pörssilistatun yhtiön analyysiin. The Global 100
-listan yrityksiä pidetään toimialansa kyvykkäimpinä ympäristö-, yhteiskuntavastuu- ja hallinnon
riskien johtamisessa sekä uusien liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämisessä näissä
toiminnoissa. Toimialansa kyvykkäimpien ympäristöriskien johtamisessa palkitulta yritykseltä on
kohtuullista edellyttää kaikkein uusinta ja kehittyneintä puhdistamotekniikkaa.

4. Neste Oilin mukaan valittajalla ei ole keinoja joilla se kohtuullisin kustannuksin voisi varmistaa,
ettei asetettu raja-arvo ylity missään olosuhteissa.
Airiston-Velkuan kalastusalue muistuttaa, että käynnissä olevan investointiohjelman mukaan yhtiön
NexBTL –dieselin tuotannon kasvattamiseksi tehtävien investointien kokonaisarvo on lähes 1,5
miljardia euroa. Kohtuulliset kustannukset ympäristöinvestointeihin on peilattava yrityksen muihin
investointeihin.
5. Neste Oil Oyj toteaa valituksessaan lopuksi ettei ole olemassa vastaanottavan vesistön tilasta tai
käytöstä johtuvaa perustetta tiukentaa luvassa asetettua päästöraja-arvoa, mille seikalle on
annettava erityistä merkistä silloin, kun muutosta lupaan ovat hakeneet vesistön ja sen käytön
edunvalvontaorganisaatiot.
Neste Oil Oyj:n vuosikertomuksen 2008 mukaan: ”Vuoden 2009 alkua leimaa haasteellinen
maailmantalouden tilanne. Erityisesti vaikeina aikoina punnitaan yritysten kykyä kantaa
taloudellista, sosiaalista ja ympäristövastuuta.
Saaristomeren ja Itämeren tilan parantamiseksi tarvitaan toimenpiteitä kaikilla yhteiskunnan osaalueilla. Toimenpiteitä tarvitaan myös pörssiyhtiöiden ympäristöpolitiikassa vaikeinakin aikoina.
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