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Kuulutus
Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus
Hakija
Keitele Timber Oy
Asia
Keitele Timber Oy:n Alajärven tehtaan ympäristöluvan muuttaminen sekä toiminnan
aloittamislupa, Alajärvi
Hakemuksen mukainen toiminta
Sahalaitos, jossa tuotetaan mäntysahatavaraa.
Toimintojen sijainti
Keitele Timber Oy:n Alajärven tuotantolaitos sijaitsee Alajärven kaupungissa, osoitteessa Pyhälahdentie 151, 62730 Haukkala. Tuotantolaitos sijaitsee kiinteistöillä 5402-54-1, 5-402-2-49, 5-402-2-48, 5-402-2-237, 5-402-1-305, 5-402-2-187, 5-4022-82, 5-402-2-236 ja 5-402-2-148.
Tiedot olennaisista päästöistä ja jätteistä
Tiivistelmässä.
Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 7.5. – 6.6.2019 Alajärven kaupungin ilmoitustaululla. Kuulutus ja hakemus ovat keskeisiltä osin luettavissa osoitteessa
www.avi.fi/lupatietopalvelu. Alajärven kaupungin pääkirjastossa (osoitteessa Kirkkotie 7) on käytettävissä yleisötietokoneita asiakirjojen katsomiseen.
Muistutusten ja mielipiteiden esittäminen
Niille, joiden oikeutta tai etua asiat saattavat koskea (asianosainen), varataan tilaisuus tehdä muistutuksia lupahakemuksesta. Muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta. Kirjelmässä pitää mainita muistuttajan nimi,
osoite, kiinteistön nimi, RN:o, kylä ja kunta, hakijan ja toiminnan nimi sekä Dnro
LSSAVI/2515/2018.
Muistutukset ja mielipiteet pyydetään toimittamaan viimeistään 6.6.2019 ensisijaisesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen www.avi.fi/muistutus tai sähköpostilla
(kirjaamo.lansi@avi.fi) tai kirjallisina postitse (Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Ympäristöluvat, PL 200, 65101 Vaasa).
Kiinteistön osaomistajaa pyydetään antamaan tieto kuulutuksesta myös kiinteistön
mahdollisille muille omistajille ja haltijoille.
Lisätietoja antaa
Ympäristöylitarkastaja Roope Salo, puh. 0295 018 790, etunimi.sukunimi@avi.fi
LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO
puh. 0295 018 450
Vaasan päätoimipaikka
fax 06 317 4817
Wolffintie 35
kirjaamo.lansi@avi.fi
PL 200, 65101 Vaasa
www.avi.fi/lansi
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Tiivistelmä hakemuksesta
Keitele Timber Oy:llä on voimassa oleva ympäristölupa (Vimpelin ja Alajärven yhteisen ympäristölautakunta, antopäivä 9.5.2008) sahalaitoksen toiminnalle. Voimassa oleva ympäristölupa on myönnetty noin 100 000 m3 vuotuiselle tuotantomäärälle. Aluehallintovirastossa vireillä oleva ympäristölupahakemus koskee Keitele Timber Oy:n Alajärven tuotantolaitoksen ympäristöluvan muutoshakemusta sekä toiminnan aloittamista muutoksenhausta huolimatta. Ympäristölupaa haetaan toiminnan
muutokselle siten, että laajennuksen käyttöönoton jälkeen sahalaitoksen tuotantokapasiteetti olisi
300 000 m3.
Keitele Timber Oy:n Alajärven tuotantolaitos on uuden ajan puutuotetehdas, jossa sahaus, kuivaus,
sahatavaran lajittelu, varastointi ja höyläys tapahtuvat pääosin saman katon alla. Laajennuksessa
sahatavaran vuotuinen tuotantomäärä on tarkoitus nostaa 300 000 m3. Hakemuksen mukaan laitos
(sahaus, murskesiirtoputki ja tukkilajittelulinja) on jatkossa toiminnassa arkisin kello 6-24 ja tarvittaessa myös lauantaisin. Sahatavara tuotannon sivutuotteina syntyy selluloosahaketta, sahanpurua,
havupuun kuorta sekä kutterilastua. Sivutuotteet käytetään joko sahan omassa lämpölaitoksessa tai
myydään voimalaitoksille sekä muille toimijoille.
Olennaiset päästöt ja jätteet
Laitosalueella on tehty maaliskuussa 2019 melumittauksia. Melun leviämistä ympäristöön on tarkasteltu myös laskennallisella melumallinnuksella. Laitoksen toiminnasta aiheutuva melu leviää melko
tasaisesti alueen ympäristöön. Lähimpien asuinkiinteistöjen päiväaikainen keskiäänitaso (LAeq 7-22 h)
on mallinnuksen mukaan välillä 48 - 55 dB. Hakemuksen mukaan sekä mittauksien että mallinnuksen perusteella voidaan päätellä, että suurin yksittäinen melunaiheuttaja on tukkien lajittelulinjasto
sekä alueella liikkuvat pyöräkuormaajat. Lyhytaikaisia maksimiääniä aiheuttavat tukkien lastaus tukkipöydille, pyöräkuormaajien ja kuorma-autojen kiihdytykset. Hakemuksessa esitetään lisäksi, että
mahdollisuutta tukinlajittelun siirtämiselle tuotantoalueen itälaidalle viiden vuoden kuluessa selvitetään. Tukinlajittelun siirron oletetaan vähentävän sahan aiheuttamaa meluhaittaa, sillä uusi tukinlajittelija sijaitsisi kauempana asutuksesta.
Sahan toiminnasta arvioidaan syntyvän noin 6 600 litraa jätevettä vuorokaudessa, jotka käsitellään
kiinteistökohtaisessa jätevedenpuhdistamossa. Jätevesien käsittely muodostuu kolmesta sakokaivosta sekä maasuodatuksesta ja se on mitoitettu 60 hengelle. Laitoksen piha-alueilla syntyvät hulevedet johdetaan sakkapesin varustetuista sakokaivoista palovesialtaaseen sekä tuotantoalueen reunoilla oleviin Iaskuojiin. Laskuojista vedet laskevat Kurejokeen noin kolmen kilometrin päässä tuotantoalueesta. Tuotantoalueella sijaitsee trukkien tankkaukseen käytetyn polttoaineen jakeluasema.
Jakeluasema on toteutettu palavien nesteiden jakeluaseman standardin SFS 3352 mukaisesti. Sahatavaran tuotannosta tuotantotilojen ulkopuolelle aiheutuvaa pölypäästöä vähennetään suodattamalla poistuva ilma siilosuotimilla. Suodatettu ilma palautetaan takaisin tuotantotiloihin. Hakijan mukaan palautuvan ilman pölypitoisuus on enintään noin 0,2 mg/m 3.
Toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta (YSL 199 §)
Keitele Timber Oy hakee myös lupaa aloittaa sahalaitoksen toiminta hakemallaan tuotantokapasiteetillä muutoksenhausta huolimatta. Aloittamislupaa haetaan erityisesti siksi, että sahan laajennusosat voidaan rakentaa valmiiksi ja näin ollen aloittaa tuotantolaitoksen toiminta haetussa laajuudessa heti, kun ympäristölupa on lainvoimainen. Hakija esittää myös, ettei vakuutta ympäristön saattamiseen ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräyksen muuttamisen varalle aseta ollenkaan, koska alue on ollut jo hyvin pitkään sahateollisuuskäytössä eikä näin ollen tämän lupahakemuksen mukainen laajennus enää vaikuta alueen ympäristöarvoihin.

