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Hakija

Finnpulp Oy

Asia

Kuopion biotuotetehtaan ympäristölupa ja toiminnanaloittamislupa sekä
vesitalouslupa ja valmistelulupa, Kuopio

Pääsisältö

Aluehallintovirasto on myöntänyt Finnpulp Oy:lle ympäristöluvan biotuotetehtaan toimintaan. Ympäristölupa käsittää selluloosatehtaan, kuoren
kaasutuslaitoksen, biohiililaitoksen, biokaasulaitoksen, tehtaan energiantuotannon sekä erillisen jätevedenpuhdistamon. Sellutehtaan tuotantokapasiteetti on 1,2 miljoonaa tonnia havusellua vuodessa.
Samalla aluehallintovirasto on myöntänyt Finnpulp Oy:lle vesilain mukaisen luvan veden ottamiseen Kallaveden Virtasalmesta teollisuuslaitosten käyttövedeksi, vedenottorakenteiden ja tehtaan jätevesien viemäriputken rakentamiseen vesistöön, vesialueen täyttöön sekä vedenotto- ja viemäriputken rakentamista varten tarpeellisten ruoppausten tekemiseen.
Aluehallintovirasto on hylännyt luvan saajan pyynnön saada aloittaa
tehtaan toiminta sekä toimintaan liittyvien vesilain mukaisten rakentamistoimenpiteiden valmistelu mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.
Tehtaan vesi- ja ilmapäästöille on annettu päästörajat, jotka ovat parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) mukaiset. Tehtaan toiminnasta
aiheutuvalle melulle on annettu melurajat erikseen vakituiselle ja lomaasutukselle. Lisäksi on annettu lupamääräykset tehtaan jätehuollosta,
tarkkailusta ja raportoinnista sekä raaka-aineiden ja kemikaalien varastoinnista.
Luvan saaja on määrätty maksamaan korvauksia tehtaan jäähdytysvesien aiheuttamasta virkistyskäyttöhaitasta Potkunsaaressa ja sen pohjoispuolella sijaitsevissa saarissa sijaitsevien loma-asuntojen omistajille
sekä tehtaan jätevesien johtamisesta Kallaveteen aiheutuvasta kalastuksen tuoton alenemisesta vesialueiden omistajille ja haltijoille. Lisäksi
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luvan saajalle on määrätty 55 000 euron kalatalousmaksu. Lisäksi päätös sisältää määräykset ammattikalastajille tehtaan päästöistä mahdollisesti aiheutuvien edunmenetysten korvaamisesta ja jäähdytysveden
johtamisesta mahdollisesti aiheutuvista Vaajasalon jäätien kunnossapidon ja käytön vaikeutumisesta aiheutuvien edunmenetysten korvaamisesta.
Dnro
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ISAVI/1388/2016
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Hakija

Savon Sellu Oy

Asia

Savon Sellun kartonkitehtaan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Kuopio

Pääsisältö

Aluehallintovirasto on tarkistanut Savon Sellu Oy:n kartonkitehtaan ympäristöluvan lupamääräykset vastaamaan nykylainsäädännön sekä
massa- ja paperiteollisuuden parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT)
mukaisten päätelmien vaatimuksia.

Nähtävänäolo

Päätökset ovat nähtävillä valitusajan 31.3.–2.5.2017 Kuopion kaupunginkansliassa ja Siilinjärven kunnanvirastossa.
Päätökset ovat lisäksi luettavissa päätöksen antopäivänä osoitteessa:
www.avi.fi/lupa-tietopalvelu

Valitusaika

Päätöksiin voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen
kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Valitusaikaa laskettaessa päätöksen antopäivää ei oteta lukuun. Valitusaika päättyy 2.5.2017.

Valituksen toimittaminen
Finnpulp Oy:n päätöksestä nro 14/2017/1
Vaasan hallinto-oikeudelle osoitettu valituskirjelmä liitteineen on
toimitettava Itä-Suomen aluehallintovirastoon sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.ita@avi.fi tai kirjallisena postitse osoitteeseen PL
50, 50101 Mikkeli. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen
liitteenä olevassa valitusosoituksessa.
Savon Sellu Oy:n päätöksestä nro 15/2017/1
Valitus on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101
Vaasa. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä
olevassa valitusosoituksessa.

Lisätietoja

Ympäristölakimies Veli-Matti Uski puh. 029 501 6502
Ympäristöneuvos Ahti Itkonen, puh. 029 501 7022
Ympäristöylitarkastaja Riitta Ikäheimo, puh. 029 501 6481

