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HAKEMUKSEN
TIEDOKSIANTOKUULUTUS
Uudelleen kuuluttaminen
15.1.2019

Dnro PSAVI/2468/2017

Ympäristönsuojelulain ja vesilain mukainen lupahakemus kuulutetaan uudelleen hakemuksen
muutoksen johdosta.

Hakija

Boreal Bioref Oy, Kuumaniemenkatu 2, 98100 Kemijärvi

Asia

Kemijärven biojalostamon ympäristö- ja vesitalouslupa ja toiminnanaloittamislupa, Kemijärvi

Hakemuksen pääasiallinen sisältö
Boreal Bioref Oy:n ympäristö- ja vesitalouslupahakemus Kemijärven Patokankaalla sijaitsevasta biojalostamosta on tullut vireille 31.8.2017. Hakemuksesta on tiedotettu kuuluttamalla 8.3.–24.4.2018. Boreal Bioref Oy on hakemuksen johdosta annetuista lausunnoista, muistutuksista ja mielipiteistä antamassaan selityksessä 28.5.2018 sekä
7.6.2018 toimittamassaan selityksen täydennyksessä täydentänyt ja täsmentänyt hakemustaan. Selityksestä annettujen lausuntojen ja vastaselitysten johdosta Boreal Bioref
Oy on 17.8.2018 toimittanut selityksen ja täydentänyt hakemustaan 10.1.2019 jätevesien purkumenetelmän ja purkupaikan sekä täsmentävien vaikutusten arvioinnin osalta.
Hakija on lisäksi täydentänyt hakemustaan 29.6.2018 läjityssuunnitelman, hulevesien
mitoituksen ja päivitetyn asemapiirroksen osalta.
Koska muun muassa hakemuksessa esitetyt jätevesien kulkeutumiseen liittyvät tiedot
ovat täydennysten myötä olennaisesti muuttuneet, tiedotetaan hakemuksesta kuuluttamalla se kokonaisuudessaan uudelleen. Muilta osin toimintaan, sen päästöihin tai vaikutuksiin ei ole esitetty muutoksia. Asiassa aiemman kuulemisen yhteydessä annettuja
lausuntoja, muistutuksia ja mielipiteitä ei tarvitse tässä yhteydessä uudistaa tai toistaa.
Keskeisimmät muutokset hakemuksessa
Ympäristölupahakemuksessa on esitetty käsiteltyjen jätevesien purkuputki sijoitettavaksi
Termusniemen pohjapadon yläpuolelle Kalkonsaaren pohjoispuolelle. Hakija on
10.1.2019 toimittamassaan täydennyksessä tarkastellut vaihtoehtoisia purkupaikkoja ja
tarkentanut ympäristölupahakemuksessa esitettyä purkupaikkaa ja -tapaa sekä vesistömallinnusta purkuputken virtauslaskennan osalta. Purkuputken diffuusori on suunniteltu sijoitettavaksi edelleen pohjapadon yläpuolelle, länsilaitaan noin 8 metriä pohjapadosta ylävirtaan. Hakijan mukaan tällä vältetään käsitellyn jäteveden kulkeutuminen Kalkonniemen uimarannalle, sillä tarkennettujen virtaamamallinnusten perusteella jätevesivirtaama kulkee Termusniemen puolella.
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Kuulutuksen ja asiakirjojen nähtävänäpito
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 17.1.–18.2.2019 Kemijärven kaupungin ilmoitustaululla ja Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaululla. Kuulutus ja alkuperäiset
hakemusasiakirjat keskeisiltä sekä hakemuksen täydennykset ovat nähtävänä wwwsivuilla osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu.
Alkuperäiset hakemusasiakirjat sekä hakemuksen täydennykset ovat kuulutusaikana
yleisesti nähtävillä Kemijärven kaupungin palvelupiste Sortteerissa, osoite: Vapaudenkatu 8. Asiakirjoihin voi tutustua myös Pohjois-Suomen aluehallintoviraston asiakaspalvelupisteessä (Linnankatu 3, Oulu)
Mahdollisuus muistutusten ja mielipiteiden esittämiseen
Muistutuksia hakemuksen johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen). Muilla kuin asianosaisilla on oikeus esittää mielipiteensä hakemuksen johdosta.
Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen
Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet voidaan esittää vapaamuotoisesti.
Muistutuksista tulee käydä ilmi seuraavat seikat:
- muistuttajan nimi, postiosoite, mahdollinen sähköpostiosoite ja puhelinnumero arkisin
- yllä mainittu hakijan ja hakemuksen nimi sekä diaarinumero PSAVI/2468/2017
- mikäli muistutus koskee kiinteistöä, kiinteistön nimi, rekisterinumero, kiinteistörekisterikylä ja kunta
- ne hankkeeseen liittyvät asiat, jotka muistuttaja haluaa tuoda hakemusta käsittelevän lupaviranomaisen tietoon
- yksilöidyt vaatimukset sekä niiden perusteet
- muistuttajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei muistutusta toimiteta sähköisesti
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti, selvitys
asiamiehen toimivallasta.
Muistutusten ja mielipiteiden toimittaminen ja määräpäivä
Muistutukset ja mielipiteet pyydetään toimittamaan viimeistään 18.2.2019 ensisijaisesti
sähköistä muistutuslomaketta käyttäen www.avi.fi/muistutus tai sähköpostilla (kirjaamo.pohjois@avi.fi) tai kirjallisina postitse (Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Ympäristöluvat, PL 293, 90101 Oulu) kahtena kappaleena.
Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön
mahdollisille muille haltijoille.
Lisätietoja antavat
Ympäristöylitarkastaja Mari Murtomaa-Hautala, puh. 029 5017 664
sähköposti: mari.murtomaa@avi.fi.
johtaja Erkki Kantola, puh. 029 5017 648
sähköposti: erkki.kantola@avi.fi
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