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Kuulutus
Ympäristölupahakemus
Hakija
Koskisen Oy ja Koskitukki Oy
Asia
Koskisen Oy:n Järvelän laitoskokonaisuuksien ympäristöluvan
muuttaminen, Kärkölä
Hakemuksen mukainen toiminta
Tiivistelmä kuulutuksen ohessa.
Toiminnan sijainti
Koskisen Oy:n Tehdastien tehdasalue osoitteessa Tehdastie 2 kiinteistöillä,
joiden kiinteistötunnukset ovat 316-403-44-1, 316-403-38-2, 316-403-11-0,
316-403-19-1, 316-403-41-0 ja 316-871-1-3 (osa) sekä Mäntsäläntien tehdasalue osoitteessa Mäntsäläntie 64 kiinteistöllä, jonka kiinteistötunnus on
316-410-11-0.
Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 29.1. – 28.2.2019 Kärkölän kunnan ilmoitustaululla. Kuulutus ja julkiset hakemusasiakirjat ovat lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.
Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana yleisesti nähtävillä Kärkölän kunnanvirastossa (Virkatie 1).
Muistutusten ja mielipiteiden esittäminen
Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), varataan
tilaisuus tehdä muistutuksia lupahakemuksesta. Muilla kuin asianosaisilla
on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta.
Kirjelmässä pitää mainita muistuttajan nimi, osoite sekä kiinteistön nimi,
RN:o, kylä ja kunta tai kiinteistötunnus ja hakijan ja toiminnan/hankkeen
asian nimi sekä Dnro ESAVI/11496/2018.
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Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava viimeistään 28.2.2019 ensisijaisesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen www.avi.fi/muistutus,
postitse (Etelä-Suomen aluehallintovirasto, PL 110, 00521 Helsinki) tai
sähköisesti (ymparistoluvat.etela@avi.fi).
Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös
kiinteistön mahdollisille muille haltijoille.
Lisätietoja antavat
Ympäristöneuvos Ilpo Hiltunen, puh. 0295 016 400
sähköposti: ilpo.hiltunen@avi.fi
Ympäristöylitarkastaja Sanna Seppälä, puh. 0295 016 432
sähköposti: sanna.seppala@avi.fi
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TIIVISTELMÄ

Diaarinumero ESAVI/11496/2018

Koskisen Oy ja Koskitukki Oy hakevat ympäristönsuojelulain 89 §:n perusteella muutoksia Tehdastien ja
Mäntsäläntien laitosalueiden mekaanisen metsäteollisuuden toimintoja koskevaan ympäristölupaansa.
Voimassa oleva ympäristölupa (nro YSO/184/2009) koskee Koskisen Oy:n, Koskitukki Oy:n, Koskipower
Oy:n ja Järvelän Siirtokuljetus Oy:n laitoskokonaisuuden toimintaa. Koskipower Oy:n toiminnat ovat siirtyneet vuonna 2017 Lahti Energia Oy:n omistukseen, ja toiminnoista on jätetty erilliset hakemukset (asiat
ESAVI/12334/2018 ja ESAVI/11552/2018).
Koskisen Oy:n toimintoja ovat sahaus, vanerin ja lastulevyn valmistus ja pinnoitus sekä sahatavarajalosteiden ja kattoristikoiden valmistus. Laitoksen pääkonttori, sahalaitos, vaneritehdas ja lastulevytehdas sijaitsevat Tehdastien laitosalueella kunnan keskustaajaman läheisyydessä. Sahatavaran kuivaus ja jatkojalostus tapahtuvat Mäntsäläntien tehdasalueella. Mäntsäläntien alueella sijaitsevat rimoittamo, kuivaamot, tasaamot, höyläämöt, kattoristikkotehdas, korjaamo, konttori ja sahatavaran varastot.
Koskisen Oy ja Koskitukki Oy hakevat muutosta kaikkiaan 19:ään ympäristöluvan lupamääräykseen. Haetut muutokset koskevat ympäristöluvan lupamääräyksiä 3, 4a, 7, 7a, 11, 13, 16, 20, 20a, 21a-i, 22, 23, 27,
29, 30, 32, 34, 45 ja 45a. Hakemuksessaan hakija esittää lisäksi joitakin muutoksia ympäristöluvan toimintaa kuvaavaan tekstiin (mm. energiantuotannon ulkoistamiseen liittyvät korjaukset ja vastaavat muut päivitykset tekstiin).
Merkittävimmät lupamääräyksiin haettavat muutokset koskevat Koskipower Oy:n energiantuotantoon liittyvien lupamääräysten poistamista, polttoaineen jakeluasemien määräyksiä, meluntorjuntatoimenpiteiden
toteuttamisaikataulua, laitosalueen hulevesien ja tukkien haudonta-altaan pohjalietteen kuivatusalueen
vesien johtamista, jätteiden ja sivutuotteiden varastointia ja käsittelyä sekä laitoksen päästö- ja vaikutustarkkailua. Muilta osin kyse on lähinnä määräysten selventämisestä nykyistä toimintaa/tilannetta vastaaviksi.
Olennaisia muutoksia Koskisen Oy:n ja Koskitukki Oy:n toiminnassa ei ole tapahtunut eikä ympäristönsuojelulain 29 §:n tarkoittamille muutoksille lupaa tällä hakemuksella haeta. Hakemus tutkitaan esitetyssä laajuudessa, ja lupaa muutetaan siltä osin kuin hakemuksessa on lupaa haettu muutettavaksi. Muihin lupamääräyksiin tehdään tässä yhteydessä vain haettujen muutosten mahdollisesti edellyttämät tarkistukset.

