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HAKEMUKSEN
TIEDOKSIANTOKUULUTUS
Uudelleen kuuluttaminen
25.2.2019

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

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 sekä hakemuksen muutoksen johdosta 17.1.–18.2.2019.
Boreal Bioref Oy on 19.2.2019 toimittamassaan täydennyksessä hakenut vesilain 3 luvun
16 §:n mukaista valmistelulupaa hankealueella sijaitsevan Hiidenlammen täyttämiseen
sekä vesistöön sijoitettaville vedenottorakenteille sekä jäteveden- ja jäähdytysvedenpurkurakenteiden rakentamiselle ja vedenottokanavan ruoppaamiselle.
Koska hakemus on täydennyksen johdosta muuttunut, tiedotetaan hakemuksesta kuuluttamalla se kokonaisuudessaan uudelleen. Muilta osin toimintaan, sen päästöihin tai vaikutuksiin ei ole esitetty muutoksia. Asiassa aiempien kuulemisten yhteydessä annettuja
lausuntoja, muistutuksia ja mielipiteitä ei tarvitse tässä yhteydessä uudistaa tai toistaa.
Keskeisimmät muutokset hakemuksessa
Toimittamallaan täydennyksellä Boreal Bioref Oy hakee vesilain mukaista valmistelulupaa
suunnitellun biojalostamon alueella olevan Hiidenlammen täyttämiseksi sekä laitoksen vedenottorakenteiden sekä jäteveden- ja jäähdytysvedenpurkurakenteiden rakentamiseen
maa- ja ranta-alueelle sekä rakenteiden sijoittamiseen Kemijärven vesistön pohjaan hakemuksen liitteen 8 mukaisesti. Hakija katsoo, että valmistelevat työt voidaan suorittaa
tuottamatta muulle vesien käytölle tai luonnolle ja sen toiminnalle huomattavaa haittaa.
Hakijan näkemyksen mukaan olot voidaan olennaisilta osin palauttaa ennalleen siinä tapauksessa, että lupapäätös kumotaan tai luvan ehtoja muutetaan. Hakija on esittänyt
Hiidenlammen ennallistamiseksi suunnitelman, jossa ennallistamistyön seurauksena
Hiidenlammen paikalle rakennettaisiin pinta-alaltaan yhtä suuri lampi.
Hakija esittää vakuudeksi määrättävän 160 000 euroa Hiidenlammen täyttämisen osalta
sekä 240 000 euroa vedenotto- ja -purkurakenteiden sekä vedenottokanavan ruoppaamisen osalta.
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Kuulutuksen ja asiakirjojen nähtävänäpito
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 27.2.-29.3.2019 Kemijärven kaupungin ilmoitustaululla ja Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaululla. Kuulutus ja alkuperäiset hakemusasiakirjat keskeisiltä sekä hakemuksen täydennykset ovat nähtävänä www-sivuilla 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 29.3.2019 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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