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Stora Enso Oyj Heinolan Flutingtehdas
PL 5
18101 HEINOLA

ASIA
Päätös Heinolan Flutingtehtaan nollakuitukasan tarkkailuohjelman
muutoksesta
TOIMINNANHARJOITTAJA
Stora Enso Oyj Heinolan Flutingtehdas
PL 5
18101 Heinola
ASIAN VIREILLETULO
Nollakuitukasan tarkkailu perustuu Etelä-Suomen aluehallintoviraston
19.12.2013 antamaan ympäristölupapäätökseen (nro 258/2013/1).
Nollakuitukasan tarkkailuohjelma on hyväksytty 15.7.2014 Hämeen ELYkeskuksen päätöksellä (dnro HAMELY/33/07.00/2010).
Hämeen ELY-keskus edellytti Heinolan Flutingtehtaan vuoden 2020
määräaikaistarkastuksella nollakuitukasan tarkkailun kehittämistä.
Tarkastuksella edellytettiin, että tarkkailuun tulee sisällyttää myös uuden
jätevesien purkuputken edustan pohjan tarkkailu.
Toiminnanharjoittaja toimitti 28.8.2020 Hämeen ELY-keskukselle Kymijoen
vesi ja ympäristö ry:n laatiman yhteenvedon kuitukasan tarkkailutuloksista
sekä esityksen tarkkailun jatkosta. Esityksen johdosta Hämeen ELYkeskus antoi lausunnon 23.12.2020, jossa totesi, että nollakuitukasan
tarkkailua voidaan muuttaa esityksen mukaisesti päivitettynä tietyin
tarkennuksin.
Kymijoen vesi ja ympäristö ry toimitti Hämeen ELY-keskukselle 19.3.2021
Hämeen ELY-keskuksen lausunnon mukaisesti päivitetyn esityksen
kuitukasan tarkkailuohjelmaksi.
TARKKAILUOHJELMAN MUUTOKSEN SISÄLTÖ
Voimassa olevan ohjelman mukaisesti nollakuitukasan yläpuoliselta sekä
alapuoliselta näytepisteeltä on tehty veden laadun tarkkailua kolme kertaa
vuodessa eri syvyyksiltä. Sedimentti- ja kaikuluotaustutkimuksia on tehty
viiden vuoden välein kuitukasan kohdalla ja sen lähistöllä.
Sedimenttinäytteitä on otettu seitsemältä pisteeltä.
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Tarkkailuohjelman muutoksessa nollakuitukasan tarkkailuohjelmasta
jätetään pois vesistön veden laadun tarkkailu. Kaikuluotaus- ja
sedimenttitutkimukset tehdään jatkossa neljän vuoden välein samassa
syklissä alueella toteutettavan pohjaeläintarkkailun kanssa. Lisäksi
nykyisen jätevesien purkuputken alueelle sekä pohjaeläintarkkailun
asemien 10 ja 11 läheisyyteen on lisätty sedimenttinäytteenottopaikkoja ja
kaikuluodattavaa aluetta on laajennettu. Seuraava kuitukasan
tarkkailuvuosi on 2021.
ASIAN RATKAISU
Hämeen ELY-keskus hyväksyy esitetyn tarkkailuohjelman muutoksen
seuraavin huomioin:
Kuitukasan tarkkailun tulokset on otettava huomioon pohjaeläintarkkailun
raportoinnissa ja kuitukasan raportoinnissa on otettava huomioon
pohjaeläintarkkailun tulokset.
PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT
Edellä esitetysti muutetun tarkkailuohjelman mukaisesti tehtävällä
tarkkailulla saadaan riittävästi tietoa kuitukasassa tapahtuvista muutoksista
sekä Flutingtehtaan toiminnan vaikutuksista pohjan laatuun kuitukasan
läheisyydessä. Lisäksi tarkkailuohjelma täyttää ympäristöluvan
vaatimukset nollakuitukasan seurannasta. Vesistön veden laadun tarkkailu
voidaan jättää ohjelmasta pois, sillä kuitukasan vaikutusten erottaminen
jätevesivaikutuksista ei veden laadun tarkkailun tulosten pohjalta ole ollut
mahdollista. Tarkkailun aikaiset kiintoainepitoisuudet vedessä ovat olleet
pieniä, joten ainakaan näytteenottoaikoina kuitua ei juuri ole ollut liikkeellä
vesi patsaassa.
KÄSITTELYMAKSU
Asian käsittelystä peritään valtion maksuperustelain (150/1992) ja
valtioneuvoston asetuksen (1372/2018) elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja
hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuosina 2019 ja 2020
perusteella 275 euroa. Päätökseen liittyvän asian käsittelystä perittävä
maksu määräytyy tuntiveloitushinnan perusteella (55 €/h).
Tarkkailuohjelman käsittelyyn on kulunut 5 tuntia.
SOVELLETUT OIKEUSOHJEET
Etelä-Suomen aluehallintoviraston antama ympäristölupapäätös (nro 2
58/2013/1), 19.12.2013, lupamääräys 37
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 65 §, 192 §
Valtion maksuperustelaki (150/1992)
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja
elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista
suoritteista vuosina 2019 ja 2020 (1372/2018)
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PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös (sähköisesti):

Stora Enso Oyj, Heinolan Flutingtehdas

Tiedoksi (sähköisesti):

Heinolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen
Kymijoen vesi ja ympäristö ry

Asiakirjan hyväksyntä
Tämän asiakirjan on esitellyt ylitarkastaja Mimmi Kaskenpää ja ratkaissut
valvontapäällikkö Sinikka Koikkalainen. Asiakirja on hyväksytty sähköisesti
ja merkintä hyväksynnästä on asiakirjan viimeisellä sivulla.
MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen voi hakea oikaisua Etelä-Suomen aluehallintovirastolta.
Ohje oikaisuvaatimuksen tekemisestä on päätöksen liitteenä.
Liitteet
Ohje oikaisuvaatimuksen tekemisestä
Heinolan Flutingtehtaan kuitukasan velvoitetarkkailun ohjelma

Liite

OHJE OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISESTÄ
Muutoksenhakuviranomainen
Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen erillistä tarkkailuohjelman hyväksymistä koskevaan
päätökseen ja/tai päätökseen asian käsittelystä perittävästä maksusta tyytymätön saa ympäristönsuojelulain (527/2014)
mukaisesti vaatia siihen kirjallisesti oikaisua Etelä-Suomen aluehallintovirastolta.
Oikaisuaika
Oikaisuvaatimus on toimitettava aluehallintovirastoon viimeistään kolmantenakymmenentenä (30) päivänä
päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää lukuun ottamatta. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto määräaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä.
Valittajan katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemäntenä (7) päivänä sen jälkeen, kun päätös on postitettu valittajan
ilmoittamalla osoitteella, ellei valituksen yhteydessä muuta näytetä.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Kirjelmässä on ilmoitettava
- vaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa
- päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin muutosta haetaan, mitä muutoksia vaaditaan tehtäväksi ja millä perusteella
muutosta vaaditaan.
Jos vaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on
joku muu henkilö, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Kirjelmä on valittajan, laillisen edustajan
tai asiamiehen allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimuksen liitteet
Kirjelmään on liitettävä
- elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- asiakirjat, joihin muutoksenhakija vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- asiamiehen valtakirja.
Oikaisuvaatimuksen toimittaminen perille
Kirjelmän voi viedä muutoksenhakija itse tai hänen valtuuttamansa asiamies. Sen voi omalla vastuulla lähettää myös
postitse tai toimittaa lähetin välityksellä tai sähköisesti. Oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii
perille määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Maksu
Muutoksenhakijalta
peritään
oikaisuvaatimuksen
johdosta
tehdystä
päätöksestä valtioneuvoston
asetuksen aluehallintovirastojen maksuista vuonna 2021 (1121/2020) mukainen käsittelymaksu 130 euroa.
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
käyntiosoite: Wähäjärvenkatu 6, Hämeenlinna
postiosoite: PL 1, 13035 AVI
puhelin: 0295 016 000, fax:0295 016 661
sähköposti: kirjaamo.etela@avi.fl
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