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Kanteleen Voima Oy:n biojalostamon ympäristölupa sekä toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Haapavesi

Päätöksen pääasiallinen sisältö
Aluehallintovirasto on myöntänyt Kanteleen Voima Oy:lle ympäristöluvan pääosin hakemuksen mukaiseen ja laajuiseen Haapaveden biojalostamon toimintaan sekä käsiteltyjen
jätevesien johtamiseen purkuputkella Pyhäjokeen Haapajärven alapuolella. Samalla on
myönnetty oikeus aloittaa biojalostamon toiminta lupapäätöksen mukaisesti lupamääräyksiä noudattaen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta sekä määrätty yhtiö asettamaan ennen toiminnan aloittamista 300 000 euron suuruinen vakuus.
Aluehallintovirasto on hylännyt hakemuksen siltä osin kuin se koskee kiinteän alkuainerikin
luokittelua sivutuotteeksi.
Aluehallintovirasto on rajoittanut sekä vesiin johdettavia aine- ja lämpöpäästöjä että ilmaan
johdettavia päästöjä huomattavasti ympäristölupahakemusta tiukemmin. Pyhäjokeen johdettavista biojalostamon käsitellyistä jätevesistä kalastolle ja kalastukselle aiheutuvan vahingon vähentämiseksi ja estämiseksi on määrätty 10 000 euron vuotuinen kalatalousmaksu. Lisäksi luvan saaja on määrätty asettamaan 2 500 000 euron suuruinen vakuus
asianmukaisten jätehuolto-, tarkkailu- sekä muiden toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi.
Ympäristöluvan mukaisen biojalostamon toimintaan kuuluvat päätuotteena etanolin (noin
65 000 tonnia vuodessa) valmistus, energiantuotanto, jätteen laitos- ja ammattimainen hyödyntäminen ja käsittely sekä muut päätoimintaa palvelevat aputoiminnot, kuten biopolttoaineterminaalin toiminta, ilmaan johdettavien päästöjen käsittely sekä jäte- ja jäähdytysvesien käsittely ja johtaminen.
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Nähtävilläpito
Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 8.7.–14.8.2020 aluehallintovirastojen verkkosivuilla osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu.
Muutoksenhaku
Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä
liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päät tyy
14.8.2020.
Lisätietoja antavat
ympäristöneuvos Juhani Itkonen, puh. 0295 017 645 (17.7.2020 saakka)
ympäristöneuvos Sami Koivula, puh. 0295 017 651 (18.7.2020 alkaen)
sähköposti: etunimi.sukunimi@avi.fi
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