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Dnro

PSAVI/2468/2017

Hakija

Boreal Bioref Oy

Asia

Kemijärven biojalostamon ympäristö- ja vesitalouslupa sekä toiminnanaloittamislupa,
Kemijärvi

Täydennyspyynnön (29.11.2017) johdosta toimitettu hakemuksen täydennys (12.1.2018) on puutteellinen. Tämän vuoksi hakijan on täydennettävä
hakemustaan.
Tarvittava täydennys
1. 12.1.2018 toimitetussa täydennyksessä esitetty alustava suunnitelma
kaatopaikan pohjarakenteesta ei vastaa valtioneuvoston asetuksessa
kaatopaikoista (Vna 331/2013) esitettyjä vaatimuksia. Hakijan tulee esittää kaatopaikka-asetuksen 9 §:n mukaiset perustelut kaatopaikkaasetuksen vaatimuksista poikkeamiselle tai muuttaa rakenne asetusta
vastaavaksi.
2. 12.1.2018 toimitetussa täydennyksessä (s.21) on esitetty ”ehdotettujen
päästöraja-arvojen mukaiset maksimipitoisuudet” (kuukausikeskiarvo).
Täydennyspyynnössä (29.11.2017) ei ole pyydetty maksimipitoisuuksia,
vaan esitystä kuukausikeskiarvoista. Hakijan tulee esittää pyydetyt kuukausikeskiarvot.
3. 12.1.2018 toimitetussa täydennyksessä klooridioksidilaitoksen päästöpitoisuudeksi on esitetty alle 30 mg/Nm3 (s.12) ja toisaalla alle 20 mg/Nm3
(s.18). Tältä osin hakijan on täsmennettävä esitystä päästötasosta.
4. 12.1.2018 toimitetussa täydennyksessä (s.22) esitetty kaavio hajukaasujen keräilystä ei täysin vastaa täydennyspyynnössä (29.11.2017) tarkoitettua ja neuvottelussa (5.12.2017) keskusteltua. Hakijan tulee esittää päästö- ja prosessilaitekohtainen hajukaasujen keräily- ja käsittelyjärjestelmän kuvaus, josta selviää yksiselitteisesti mistä kohteista kerätään väkevät hajukaasut ja mistä laimeat hajukaasut ja mihin ne johdetaan käsittelyyn
5. Melumallinnuksen (liite 19) tulokset on esitettävä erikseen päivä- ja yöajankeskiäänitasoina (LAeq_07-22 ja LAeq_22-07). Mikäli tälle ei ole hakijan mielestä tarvetta, niin täydennyksessä on tarkemmin perusteltava
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sesseja tukevien toimintojen melupäästöt ovat samat ympäri vuorokauden.
6. Tehdasalueella olevien lähteiden hävittämistä koskevaan poikkeuslupahakemukseen (hakemuksen liite 12) vesiluontotyypin suojelutasovoitteiden vaarantumista koskien on lisättävä esitys (ml. sijaintitiedot ja karttaesitys) lähialueella (esim. kunnan alueella) esiintyvistä lähteistä (ainakin
maastokarttaan merkityt lähteet ja mahdollisesti itse lähialueelta kartoitetut lähteet) ja tehtävä tältä pohjata uusi arvio suojelutavoitteiden vaarantumisesta.
7. Vesilain mukaista intressivertailua on täsmennettävä: Hankkeen hyötyinä on täydennyksessä esitetty lähinnä yleisiä välillisiä hyötyjä. On esitettävä tarkemmin hankkeesta saatavat välittömät hyödyt. Hankkeesta
koituvissa menetyksissä on esitettävä yhteenveto rahallisista menetyksistä euromäärineen, mukaan lukien sovitut korvaukset. Yleiselle edulle
koituvien menetysten arvioinnissa on otettava huomioon, mitä alueen
vesienhoitosuunnitelmassa on esitetty hankkeen vaikutusalueen vesien
tilaan ja käyttöön liittyvistä seikoista. Intressivertailussa tulee lisäksi esittää vertailu hakkeen hyödyistä ja menetyksistä; hakijan näkemys siitä,
ovatko hankkeesta yleiselle ja yksityiselle edulle saatavat hyödyt huomattavat verrattuna siitä yleisille ja yksityisille eduille koituviin menetyksiin.
Hakemusasiakirjat (tekstit) pyydetään toimittamaan sähköisessä muodossa
(kirjaamo.pohjois@avi.fi).
Määräpäivä ja laiminlyönnin seuraus
Täydennys on toimitettava aluehallintovirastoon 3 kappaleena viimeistään
9.2.2018. Hakemus, jota ei ole täydennetty määräajassa, voidaan jättää
tutkimatta (ympäristönsuojelulain 40 § 1 mom). Täydennyksessä on ilmoitettava asian Dnro PSAVI/2468/2017.
Lisätietoja antaa ympäristöylitarkastaja Mari Murtomaa-Hautala, puh. 0295
017 664 tai 0295 017 500.
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