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Jatkoaikahakemus ympäristöluvan lupamääräysten toteuttamiselle/Anaika
Lieksa Timber Ltd Oy:n Rantakylän saha.
Asia

Anaika Lieksa Timber Ltd Oy:n Rantakylän sahan ympäristölupa/jatkoaika lupamääräysten toteuttamiselle.

Hakija

Anaika Lieksa Timber Ltd Oy
Tuomikoskentie 2 a
81720 Lieksa
Y-tunnus 2491914-2
Yhteyshenkilö: Niko Torvinen, niko.torvinen@anaika.com

Toiminta ja sijainti sekä kaavoitustilanne
Anaika Lieksa Timber Ltd Oy:n Rantakylän saha
Rantakylä, kiinteistöt 422-871-1-9 ja 422-4-1-1
Voimassa olevassa asemakaavassa saha-alue on rautatiealuetta LR ja teollisuusaluetta T.
Kiinteistön omistajat
Kiinteistön 422-871-1-9 omistaja on Väylävirasto ja kiinteistön 422-4-1-1 omistaja on
Lieksan kaupunki.
Asian vireille tulo, luvan hakemisen peruste ja toimivaltainen lupaviranomainen
Jatkoaikahakemus saapui 17.2.2020 (hakemus päivätty 6.2.2020). Itä-Suomen aluehallintoviraston 28.9.2017 myöntämän ympäristöluvan Dnro ISAVI/4178/2014 lupamääräysten
mukaisten määräaikojen muuttaminen. Ympäristönsuojelulain (423/2015) 91 §:n mukaan
lupaviranomainen voi hakemuksesta pidentää määräaikaa ympäristöluvan lupamääräyksen noudattamiseen enintään kolmella vuodella.
Saha on lupavelvollinen ympäristönsuojelulain (527/2014) liitteen 1 taulukon 2 kohdan 1
c perusteella. Lupaviranomainen on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 2 § kohdan 1 perusteella. Lieksan kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginhallituksen lupajaosto toimii kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena.
Ympäristönsuojelulain muutoksen (1166/2018) myötä sahalaitokset siirtyivät 1.1.2020
alkaen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen valvontaan.
Voimassa oleva ympäristölupa, toimintaa koskevat muutossuunnitelmat ja niitä koskevat lausunnot
Sahalla on Itä-Suomen aluehallintoviraston 28.9.2017 myöntämä ympäristölupa, Dnro
ISAVI/4178/2014. Lupa on myönnetty Lieksa Timber Ltd Oy:lle ja se on voimassa toistaiseksi.
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Anaika Lieksa Timber Ltd Oy ilmoitti 13.9.2018 Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen määräaikaistarkastuksen yhteydessä, että Rantakylän sahan kaikki toiminnat siirretään pois
Rantakylästä viimeistään vuonna 2021. Toiminnat oli tarkoitus siirtää yhtiön Tuomikoskentien toimipaikkaan. Silloinen sahan paikallisjohtaja ilmoitti 24.9.2018 päivätyllä kirjeellä toiminnan lopettamisesta Rantakylässä.
Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen lausunnon 17.10.2018 mukaan Rantakylän sahakiinteistöllä ei tarvitse tehdä aluehallintoviraston ympäristöluvan lupamääräysten 2, 10, 16, 23 ja
24 mukaisia toimenpiteitä, jos toiminnot siirretään pois alueelta. Mikäli toiminnot jäävät
alueelle, tulee yhtiön toteuttaa viipymättä ne investoinnit ja toimet, joilla ympäristöluvan
velvoitteet täyttyvät.
ELY-keskuksen tarkastuskertomuksen 20.9.2018 mukaan yhtiö on tehnyt lupamääräyksessä nro 9 edellytetyt uuden kuorimon suojarakenteet melupäästöjen vähentämiseksi.
Muut lupamääräykset ovat voimassa niin pitkään, kunnes toiminta kiinteistöllä päättyy.
Anaika Lieksa Timber Ltd Oy ilmoitti 17.12.2019 Pohjois-Karjalan ELY-keskukselle antamassaan selvityksessä, että toimintojen siirtämisaikatauluun Rantakylästä Tuomikoskentien toimipaikkaan on tullut viivästyksiä muuttuneen markkinatilanteen takia. Lisäksi
Tuomikoskentien toimipisteen uuden sahalinjan ylösajossa on ilmennyt ongelmia. Näiden
syiden takia yhtiön pitäisi voida jatkaa nykyistä toimintaa Rantakylän sahalla.
Anaika Lieksa Timber Ltd Oy ilmoitti yhtiön Rantakylän sahan ja Tuomikosken sahan ympäristölupia koskevassa neuvottelussa 22.1.2020, että aiemmista suunnitelmista poiketen
Rantakylän sahan toiminta jatkuu.
Voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräykset, joita jatkoaikahakemus koskee
Lupamääräys 2. Keskeiset toiminta-alueet lajittelulaitoksen ja sahan läheisyydessä tulee
asfaltoida 31.8.2019 mennessä. Samassa yhteydessä tulee toteuttaa hulevesien käsittely,
jolla saadaan pääosa vedessä olevasta kiintoaineksesta poistettua. Tämän lisäksi ainakin
polttoaineen tankkauspaikan ja koneiden huoltoalueen/-paikan hulevedet tulee johtaa
eteenpäin öljynerottimen ( I luokka) kautta.
Päällystyksistä, hulevesien keräilystä ja käsittelystä tulee esittää vähintään kaksi kuukautta ennen toteutusta suunnitelma tarkastettavaksi Pohjois-Karjalan ELY-keskukselle.
Suunnittelussa ja toteutuksessa tulee tarvittavilta osin olla yhteistyössä rautatiealueen vesien johtamisesta vastaavan tahon kanssa.
Lupamääräys 10. Toimintojen aiheuttamasta melusta tulee tehdä kattavat mittaukset
31.10.2018 mennessä. Ennen mittauksia mittaussuunnitelma tulee toimittaa ELY-keskukselle hyvissä ajoin tarkastettavaksi.
Lupamääräys 12. Vaaralliset jätteet on varastoitava tiivispohjaisessa katetussa tilassa ja
asianmukaisesti merkityissä, suljetuissa astioissa tai säiliöissä erillään muista jätteistä.
Asianmukaisen lukittavan varastointitilan tulee olla käytössä viimeistään 30.6.2018.
Lupamääräys 15. Sinistymisenestokemikaalia sisältävät säiliöt/kontit tulee säilyttää katoksella ja tiiviillä suoja-altaalla varustetussa tilassa. Suoja-altaan tilavuuden tulee olla
vähintään yhtä suuri kuin suurimman kontin tilavuus on. Varastointitilan tulee olla käytössä viimeistään 30.6.2018.
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Ne alueet, joilla kontteja siirretään ja käytetään, tulee päällystää määräyksen 2 mukaisesti. Ainetta ei saa päästää hulevesijärjestelmään.
Lupamääräys 16. Sinistymisenestoaineella käsiteltyjen puutavaranippujen sadesuojauksesta tulee toimittaa suunnitelma tarkastettavaksi ELY-keskukselle vähintään kaksi kuukautta ennen rakenteiden toteutusta. Suojausten tulee olla käytössä viimeistään 1.9.2019.
Lupamääräys 23. Alueella tulee aloittaa pohjaveden laadun seuranta vuoden 2018 aikana. Tätä varten saharakennuksen läheisyyteen tulee asentaa virtaussuunnassa laitoksen
alapuolelle ainakin yksi pohjavesiputki, josta voidaan ottaa edustavia pohjavesinäytteitä.
Näytteitä tulee ottaa vähintään kerran vuodessa. Putken/putkien paikoista ja vedestä tehtävistä määrityksistä tulee ennakkoon sopia ELY-keskuksen kanssa.
Lupamääräys 24. Luvan saajan on selvitettävä määräyksessä 2 edellytettyjen rakenteiden
valmistuttua sahan piha-alueiden hulevesien laatu 30.6.2020 mennessä. Esitys hulevesien
laadun tarkkailusta on toimitettava Pohjois-Karjalan ELY-keskukselle vähintään kaksi
kuukautta ennen suunniteltua ensimmäistä näytteenottoa.
Kertaluonteisen selvityksen jälkeen hulevesien laatua tulee seurata vähintään kerran vuodessa ennen ja jälkeen kiintoaineksen poistojärjestelmää otettavin näyttein.
Jatkoaikahakemus 17.2.2020
Anaika Lieksa Timber Ltd Oy hakee jatkoaikaa ympäristöluvan lupamääräysten mukaisten velvoitteiden toteuttamiselle vaiheittain vuosien 2021-2023 aikana.
Yhtiön tarkoituksena on kehittää Rantakylän sahan toiminta kannattavammaksi. Tämä
edellyttää saha-alueen laajentamista ja toimintojen järjestelyjä käytännöllisemmäksi. Alueen asfaltointi ja hulevesien käsittely vaatii suunnitelman myös Väyläviraston kanssa,
koska keskeiset toiminta-alueet rajoittuvat rautatiealueeseen. Muutoksiin liittyy mahdollinen tiensiirto pois keskeiseltä toiminta-alueelta. Yhtiön mukaan nykyisen ympäristöluvan
lupamääräysten mukaisten toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus vaativat laajempaa yhteistyötä eri tahojen kanssa. Tämän vuoksi ei ole tarkoituksen mukaista aloittaa isoja toimenpiteitä ennen em. suunnitelmien valmistumista. Yhtiö tiedostaa ympäristöluvan lupamääräysten merkityksellisyyden.
Jatkoaikahakemuksen käsittely
Hakemuksesta tiedottaminen
Hakemuksen vireillä olosta kuulutettiin Lieksan kaupungin verkkosivuilla ja ilmoitustaululla 25.2.-2.4.2020. Hakemus oli nähtävänä kaupungin verkkosivuilla ja asiakaspalvelupisteessä. Lähialueen kiinteistön omistajille lähetettiin kirjeellä ilmoitus hakemuksen vireillä olosta.
Muistutukset ja mielipiteet
Muistutuksia tai mielipiteitä ei tullut.
Lausunnot
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Hakemuksesta pyydettiin lausunto Pohjois-Karjalan ELY-keskukselta, Pohjois-Karjalan
Ympäristöterveydeltä, Lieksan kaupunginhallitukselta, Lieksan kaupungin maankäytöltä,
Lieksan kaupungin vesihuoltoliikelaitokselta, Lieksan kaupungin kuntatekniikkaliikelaitokselta, Väylävirastolta ja Lieksan kalastuskunnalta.
Pohjois-Karjalan ELY-keskus 27.2.2020
Koska sahan toiminta jatkuu Rantakylässä, niin sahalaitos on tällä hetkellä ympäristöluvan vastaisessa tilassa. Huomioiden kuitenkin yhtiön sahaustoimintaa koskevien suunnitelmien muutokset ja yhtiön jatkoaikahakemuksessa esittämä ympäristöluvan mukaisten
velvoitteiden toteuttamisaikataulu, on jatkoluvan myöntämiselle ELY-keskuksen näkemyksen mukaan edellytykset.
Ympäristöluvan lupamääräyksen 18 mukaiset maaperän pilaantuneisuusselvitykset tulee
kuitenkin toteuttaa jo vuonna 2020 sulan kauden aikana. Mahdolliset pilaantuneet maaalueet on huomioitava erityisesti maanrakennustoimissa. Maa-aineksia kaivettaessa tai
muutoin käsiteltäessä on riskialueiden maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet selvitettävä
hyvissä ajoin ennen töihin ryhtymistä. Tehtävistä maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuustutkimuksista tulee toimittaa ELY-keskukselle tutkimussuunnitelma etukäteen viimeistään 12.6.2020 mennessä.
Maaperän ja pohjaveden selvityksen tulokset ja arvio maaperän ja pohjaveden puhdistustarpeesta tulee toimittaa Pohjois-Karjalan ELY-keskukselle viimeistään 30.9.2020 mennessä. Jos alueita on tulosten nojalla tarpeen puhdistaa, tulee puhdistamistöistä tehdä
ELY-keskukselle ympäristönsuojelulain 136 §:n mukainen ilmoitus viimeistään 45 päivää
ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.
Lausunnossa esitetty kannanotto perustuu siihen, että vaikka sahalaitoksen valvonta on
siirtynyt Lieksan kaupunginhallituksen lupajaostolle, kuuluvat maaperän ja pohjaveden
pilaantuneisuuden selvittämistä, kunnostustarpeen arviointia ja maaperän puhdistamista
koskevien asioiden valvontavastuu ja puhevalta valtion viranomaiselle, tässä tapauksessa
Pohjois-Karjalan ELY-keskukselle.
Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys 20.3.2020
Pohjois-Karjalan ympäristöterveyden näkemyksen mukaan toiminnan muuttumisen
vuoksi ympäristöluvan lupamääräysten toteuttamiselle vaiheittain vuosina 2021-2023 ei
ole estettä.
Alueen liikenne, tuotanto ja varastointi tulee järjestää siten, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän pöly-, melu- ja hajuhaittaa. Koneiden ja laitteiden tulee olla mahdollisimman vähän melua ja pölyämistä aiheuttavia. Jos toiminnasta aiheutuu asumisterveysasetuksen mukaisten melua koskevien toimenpiderajojen ylityksiä käytössä olevilla asunnoilla, niin toiminnanharjoittajan tulee ryhtyä toimenpiteisiin ylitysten estämiseksi. Pölyhaittojen vähentämiseksi tukkivarastoalueen pinnoittamista asfaltilla tulisi kiirehtiä. Kyllästys on hoidettava niin, että siitä ei aiheudu pohja- ja pintavesien pilaantumista. Mahdollista terveyshaittaa aiheuttavista tilanteista on ilmoitettava myös kunnan terveydensuojeluviranomaiselle.
Lieksan kaupunginhallitus 9.3.2020
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Lieksan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on velvollinen valvomaan, että kaikki
kaupungin valvonnassa olevat ympäristöluvat ovat sisällöltään ajantasaisia, ja että niitä
noudatetaan. Anaika Lieksa Timber Ltd Oy:n ympäristöluvassa olevat velvoitteet tulee siis
luvan mukaisesti toteuttaa, ellei sahaustoiminta muutu merkittävästi, jolloin mahdollisessa uudessa ympäristölupaprosessissa tai ilmoitusmenettelyssä katsotaan velvoitteita
uudelleen.
Kaupunginhallituksen näkemyksen mukaan jatkoaikaa ympäristöluvan toimenpiteiden
toteuttamiseen on mahdollista perustellusti myöntää muuttuneessa tilanteessa. Toimenpiteitä voidaan vaiheistaa yrittäjän esityksen mukaisesti vuosille 2021-2023. Kaikista toimenpiteistä on hyvä laatia erilliset, kirjalliset toteuttamisohjelmat erikseen määriteltävän
aikataulun puitteissa.
Yrityksen jatkoaikahakemukseen sisältyy myös laajempaa alueen tarkastelua, johon liittyy
mm. saha-alueen omistajana Väylävirasto, tiealueen omistajana kaupunki, samoin kuin
hulevesien osalta Lieksan kaupungin kuntatekniikkaliikelaitos. Kokonaissuunnittelussa
on huomioitava myös alueella olevat johdot esimerkiksi kaukolämmön ja vesihuollon
osalta. Alueen kokonaissuunnittelun tarpeesta ja mahdollisista muutoksista on syytä
käynnistää keskustelu osapuolten välillä välittömästi, jotta yritys pääsee toteuttamaan
ympäristöluvan toimenpiteitä ja tarvittavia selvityksiä mahdollisimman pikaisesti.
Lieksan kaupungin maankäyttö 27.2.2020
Anaika Lieksa Timber Ltd Oy:n hallitsemat alueet ovat voimassa olevassa asemakaavassa
rautatiealuetta LR ja teollisuusaluetta T. Toiminta on tällä hetkellä osin asemakaavan vastaista, vaikkakin luvitettua. Toiminnan jatkuessa alueella tulisi tutkia kaavamuutoksen
tarvetta ja mahdollisuutta.
Alueet ovat olleet kauan puuteollisuuden käytössä. Alueella on tehty puutavaran kyllästystä ja mahdollisesti muita toimia, joista on voinut aiheutua maaperän pilaantumista.
Kaupungin omistuksessa olevien vuokra-alueiden vuokra-aika päättyy kesällä 2024.
Vuokra-ajan päätyttyä vuokralainen on velvoitettu siistimään ja tarvittaessa puhdistamaan vuokra-alueen. Anaika on ilmoittanut tekevänsä ympäristöluvan mukaiset toimenpiteet vuoden 2023 loppuun mennessä.
Maankäyttö esittää jatkoajan myöntämisen ehdoksi, että vuokralainen selvittää vähintään
kaupungilta vuokratuilta alueilta maaperän pilaantuneisuuden vuoden 2020 loppuun
mennessä.
Esityksen perustelut:
- Vähäinen jäljellä oleva vuokra-aika, johon mennessä vuokra-alue on oltava vuokrasopimuksien edellyttämässä takaisin luovutettavassa kunnossa, mikäli toimija ei tee hakemusta vuokra-ajan jatkamiseksi (mahdollinen siirtyminen Tuomikoskentielle?).
- Ympäristöluvan ehdot toiminnan jatkamiselle.
- Tarvittavien toimenpiteiden tarkempi kartoittaminen, aktiivinen ohjelmointi ja suoritus.
Lieksan kaupungin vesihuoltoliikelaitos 20.3.2020
Rantakylän sahan toimistorakennus on liitetty vesihuoltoliikelaitoksen runkovesiputkeen
ja yhtiö on vesihuoltoliikelaitoksen laskutusasiakas. Samaisessa Rantakylänraitin
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suuntaisessa runkovesiputkessa on liitos Nevel Oy:n Rantakylän kaukolämpöyksikölle.
Alueella ei ole viemäriverkostoa. Saha-alueen vieressä aiemmin ollut Rantakylän vesiposti
on purettu vuonna 2018.
Kyseinen Rantakylä alue ei sisälly Lieksan Veden vesihuoltolain mukaiseen toiminta-alueeseen. Lieksan Veden toiminta-alueet ovat päivitystarkastelussa tänä vuonna.
Jatkoaikahakemuksessa esitetyistä alueelle tehtävistä suunnitelmista (mm. tiensiirrot tai
toiminta-aluelaajennukset) on kuultava vesihuoltoliikelaitosta em. runkovesiputken sijainnin ja toiminnan suhteen ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.
Lieksan kaupungin kuntatekniikkaliikelaitos 20.3.2020
Kuntatekniikkaliikelaitoksella ei ole tässä vaiheessa lausuttavaa jatkoaikahakemukseen/ympäristöluvan lupamääräyksiin.
Väylävirasto 19.3.2020
Väylävirasto hyväksyy jatkoaikahakemuksen ja sahalaitoksen kehittämisen Lieksan Rantakylässä. Hakija saa kehittää toimintaa vuokra-alueellaan vuokrasopimuksen mukaisesti.
Kaikki vuokratontin muutokset ja rakentamisen suunnitelmat tulee hyväksyttää Väylävirastossa. Väyläviraston raide R556 on varattu puunkuormauksen sekä sahan toimintaa
varten.
Lieksan kalastuskunta 13.3.2020
Lieksan kalastuskunnan hoitokunta pitää aluehallintoviraston myöntämää ympäristölupaa lupaehtoineen jokseenkin hyvänä. Jos Lieksan kaupungin ympäristöviranomainen
myöntää hakemuksen mukaista jatkoaikaa, niin päätöksessä on huomioitava maaperän ja
sitä kautta vesistöön (Kevätlahti) kohdistuvaa ympäristöriskiä.
Kalastuskunnan näkemyksen mukaan ympäristöriskiä aiheutuu polttoaineiden ja muiden
öljytuotteiden sekä sinistymisenestokemikaalin käsittelystä ja näiden aineiden pääsystä
hulevesien mukana pohjaveteen ja sitä kautta vesistöön.
Hakijan tiedossa on ollut jatkoaikahakemusta tehtäessä ympäristöluvan lupaehdot. Kalastuskunta esittää, että maaperän ja vesistön suojelemiseksi tarvittavien toimenpiteiden tekemistä ei viivästytetä tarpeettomasti ja toimitaan ympäristöluvan lupaehtojen mukaisesti. Jos jatkoaikaa myönnetään, niin maaperänäytteet ja avo-ojan vesinäytteet on otettava välittömästi.
Luvan hakijan vastine lausuntoihin 2.4.2020
Yhtiö aikoo toteuttaa ympäristöluvassa vaaditut toimenpiteet vaiheittain vuosien 20202023 aikana. Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen vaatimat maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuusselvitykset tehdään vuoden 2020 sulan kauden aikana. Tutkimussuunnitelma
toimitetaan ELY-keskukselle viimeistään 12.6.2020.
Muista ympäristöluvan vaatimista toimenpiteistä laaditaan kokonaissuunnitelma mahdollisimman pikaisesti. Tämän jälkeen yhtiö voi aikatauluttaa vuosina 2020-2023 tehtävät
toimenpiteet tarkemmin, kun kaikkien asianosaisten kanta on selvä.
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KAUPUNGINHALLITUKSEN LUPAJAOSTON RATKAISU
Kaupunginhallituksen lupajaosto myöntää Anaika Lieksa Timber Ltd Oy:lle jatkoaikaa
Itä-Suomen aluehallintoviraston 28.9.2017 myöntämässä ympäristöluvassa Dnro
ISAVI/4178/2014 annettujen lupamääräysten velvoitteiden toteuttamiseen alla olevien
lupamääräysten mukaisesti.
Muilta osin voimassa olevaa ympäristölupaa on noudatettava.
Lupamääräykset
Määräys 1. Ympäristöluvan lupaehto nro 18 mukaiset maaperän pilaantuneisuusselvitykset on tehtävä vuonna 2020 sulan kauden aikana kiinteistön 422-871-1-9 lisäksi myös
Lieksan kaupungin omistamalla kiinteistöllä 422-4-1-1. Maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuustutkimuksista on toimitettava tutkimussuunnitelma 12.6.2020 mennessä PohjoisKarjalan ELY-keskukselle ja Lieksan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.
Selvityksen tulokset ja arvio maaperän ja pohjaveden puhdistustarpeesta on toimitettava
viimeistään 30.9.2020 mennessä Pohjois-Karjalan ELY-keskukselle ja Lieksan kaupungin
ympäristönsuojeluviranomaiselle. Jos alueita on tulosten perusteella tarpeen puhdistaa,
on puhdistamistöistä tehtävä ELY-keskukselle ympäristönsuojelulain 136 §:n mukainen
ilmoitus viimeistään 45 päivää ennen toimenpiteiden aloittamista.
Määräys 2. Kokonaissuunnitelma saha-alueen ja toimintojen mahdollisista uudelleen järjestelyistä on toimitettava 31.12.2020 mennessä Lieksan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle, Väylävirastolle (maanomistaja), Lieksan kaupunginhallitukselle, Lieksan
kaupungin maankäytölle, vesihuoltoliikelaitokselle ja kuntatekniikkaliikelaitokselle.
Suunnitelmassa on huomioitava alueella oleva runkovesiputki ja kaukolämpöjohdot.
Määräys 3. Keskeiset toiminta-alueet lajittelulaitoksen ja sahan läheisyydessä on asfaltoitava 30.9.2022 mennessä. Samassa yhteydessä on toteutettava hulevesien käsittely,
jolla saadaan pääosa vedessä olevasta kiintoaineksesta poistettua. Tämän lisäksi ainakin
polttoaineen tankkauspaikan ja koneiden huoltoalueen/-paikan hulevedet on johdettava
eteenpäin öljynerottimen ( I luokka) kautta.
Päällystyksistä, hulevesien keräilystä ja käsittelystä on esitettävä vähintään kaksi kuukautta ennen toteutusta suunnitelma tarkastettavaksi Lieksan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ja kuntatekniikkaliikelaitokselle sekä Väylävirastolle.
Määräys 4. Vaaralliset jätteet on varastoitava tiivispohjaisessa katetussa tilassa ja asianmukaisesti merkityissä, suljetuissa astioissa tai säiliöissä erillään muista jätteistä. Asianmukaisen lukittavan varastointitilan on oltava käytössä viimeistään 31.12.2020.
Määräys 5. Sinistymisenestokemikaalia sisältävät säiliöt/kontit on säilytettävä katoksella
ja tiiviillä suoja-altaalla varustetussa tilassa. Suoja-altaan tilavuuden on oltava vähintään
yhtä suuri kuin suurimman kontin tilavuus on. Varastointitilan on oltava käytössä viimeistään 31.12.2020.
Määräys 6. Sinistymisenestoaineella käsiteltyjen puutavaranippujen sadesuojauksesta on
toimitettava suunnitelma tarkastettavaksi Lieksan ympäristönsuojeluviranomaiselle
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vähintään kaksi kuukautta ennen rakenteiden toteutusta. Suojausrakenteiden rakennusluvan/toimenpideluvan tarve on selvitettävä Lieksan kaupungin rakennusvalvonnasta. Suojausten on oltava käytössä viimeistään 31.12.2022.
Määräys 7. Luvan saajan on selvitettävä määräyksessä 3 edellytettyjen rakenteiden valmistuttua sahan piha-alueiden hulevesien laatu 30.6.2023 mennessä. Esitys hulevesien
laadun tarkkailusta on toimitettava Lieksan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle
vähintään kaksi kuukautta ennen suunniteltua ensimmäistä näytteenottoa.
Kertaluonteisen selvityksen jälkeen hulevesien laatua on seurattava vähintään kerran vuodessa ennen ja jälkeen kiintoaineksen poistojärjestelmää otettavin näyttein.
Määräys 8. Toimintojen aiheuttamasta melusta on tehtävä kattavat mittaukset
31.10.2023 mennessä. Mittaussuunnitelma on toimitettava Lieksan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle vähintään kuukausi ennen mittauksia.
Määräys 9. Poikkeuksellisista päästöistä sekä häiriötilanteista ja onnettomuuksista, joista
voi olla vaaraa tai haittaa ympäristölle ja terveydelle, on ilmoitettava viipymättä Lieksan
kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ja Pohjois-Karjalan Ympäristöterveydelle.
Polttoaine- ja kemikaalivahingoista on aina tehtävä ensin ilmoitus hätäkeskukselle/Pohjois-Karjalan pelastuslaitokselle.
Perustelut

Anaika Lieksa Timber Ltd Oy:n Rantakylän ja Tuomikoskentien sahojen toimintaa koskevien suunnitelmien viimeaikaiset muutokset huomioiden jatkoajan myöntämiselle ympäristöluvan lupamääräysten toteuttamiseen on perusteltua. Yrityksen mukaan suunnitelmien muutokseen on vaikuttanut sahatavaran markkinatilanteen muutokset. Sahaustoiminnasta luovutaan toistaiseksi yrityksen Tuomikoskentien toimipisteessä. Toiminnan
jatkuminen Rantakylässä edellyttää toiminta-alueen laajentamista ja uudelleen järjestelyjä.
Koska toiminta jatkuu aiemmista suunnitelmista poiketen Rantakylässä, on sahalaitos
tällä hetkellä voimassa olevan ympäristöluvan vastaisessa tilassa.
Ympäristönsuojelulain (423/2015) 91 §:n mukaan lupaviranomainen voi hakemuksesta
pidentää määräaikaa lupamääräysten noudattamiseen enintään kolmella vuodella. Edellytyksenä jatkoajan myöntämiselle on mm. se, että määräysten noudattamisen lykkääntymisestä ei aiheudu merkittävää ympäristön pilaantumisen vaaraa.
Ympäristönsuojelulain muutoksen (1166/2018) myötä sahalaitokset siirtyivät 1.1.2020
alkaen kunnan ympäristönsuojelulain valvontaan. Maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuuden selvittämistä, kunnostustarpeen arviointia ja maaperän puhdistamista koskevat
asiat kuuluvat ELY-keskukselle.
Lupamääräyksessä 1 annettujen määräaikojen perusteena on se, että maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuuden selvittäminen ja puhdistustarpeen arviointi on syytä tehdä mahdollisimman nopeasti. Jos maaperää on tarpeen puhdistaa, niin se on tehtävä ennen alueella tehtäviä maanrakennustöitä.
Lupamääräyksessä 2 annettu määräaika alueen kokonaissuunnitelman tekemisestä on
annettu siksi, että toiminnan jatkuminen Rantakylässä edellyttää alueen laajempaa
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tarkastelua, johon liittyy saha-alueen omistajana Väylävirasto, tiealueen ja varastoalueen
omistajana Lieksan kaupunki sekä hulevesien osalta Lieksan kaupungin kuntatekniikkaliikelaitos.
Lupamääräyksissä 4 ja 5 olevien, vaarallisten jätteiden ja sinistymisestokemikaalin varastointia koskevien määräaikojen perusteena on se, että niistä voi aiheutua ilman suojauksia
maaperän ja pohjaveden pilaantumista. Asianmukainen varastointi on järjestettävissä
kohtuullisen helposti ja tarvittaessa väliaikaisilla ratkaisuilla.
Muiden lupamääräysten määräaikojen perusteena on toimenpiteiden jaksottaminen kuten on tehty aluehallintoviraston myöntämässä ympäristöluvassakin. Toimenpiteiden
suunnittelulle ja toteutukselle on annettu kohtuullinen aika. Tässä on huomioitava se, että
ympäristöluvassa määrätyt toimenpiteet olisi pitänyt jo tehdä ja toiminnanharjoittaja on
ollut niistä tietoinen.
Lupamääräysten sisältö on sama kuin aluehallintoviraston myöntämässä ympäristöluvassa. Näin ollen määräysten perustelut ovat aluehallintoviraston luvassa.
Määräyksessä 9 on täsmennetty viranomaisia, joille poikkeus- ja häiriötilanteista sekä onnettomuustilanteista on ilmoitettava.
Lausuntojen huomioiminen
Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen lausunto on huomioitu määräyksessä 1.
Pohjois-Karjalan Ympäristöterveyden lausunnossa esitetty sisältyy voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräyksiin. Terveyshaittaa aiheuttavista tilanteista ilmoittamisesta on
määrätty määräyksessä 9.
Lieksan kaupunginhallituksen lausunnossa esitetty on huomioitu määräyksessä 2.
Lieksan kaupungin maankäytön lausunnossa esitetty on huomioitu määräyksissä 1 ja 2.
Lieksan kaupungin vesihuoltoliikelaitoksen lausunnossa esitetty on huomioitu määräyksessä 2.
Lieksan kaupungin kuntatekniikkaliikelaitoksella ei ollut lausuttavaa hakemukseen tässä
vaiheessa.
Väyläviraston lausunto on huomioitu määräyksissä 2 ja 3.
Lieksan kalastuskunnan lausunnossa esitetty on huomioitu määräyksissä 1, 4 ja 5. Vesinäytteen ottamista alueelta johtavasta avo-ojasta ei ole edellytetty tässä vaiheessa. Ojaveden laadun selvittämistä ja seurantaa koskeva velvoite on määräyksessä 7. Pohjaveden pilaantuneisuus on selvitettävä vuoden 2020 aikana.
Sovelletut säännökset
Lupamääräysten sisältöön liittyvät lainkohdat ovat Itä-Suomen aluehallintoviraston päätöksessä Dnro ISAVI/4178/2014, päätös on annettu 28.9.2017.
Ympäristönsuojelulaki (423/2015) 91 §
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Ympäristönsuojelulaki 135-136 §
Käsittelymaksu ja sen peruste
Jatkoaikahakemuksen käsittelystä peritään 636 €. Maksun perusteena on taksan liitteen
mukainen muu ympäristönsuojelulain mukaisen asian käsittely, jonka mukaan maksu on
53 €/tunti. Asian käsittelyyn on käytetty aikaa 24 h, joten taksan mukainen maksu olisi
1272 €. Maksua on alennettu 50 %:lla taksan 6 §:n perusteella (maksun määrääminen
poikkeustapauksissa).
1.6.2018 voimaan tulleessa Lieksan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksassa
ei ole määrätty maksua sahalaitoksen ympäristöluvan käsittelystä, koska sahojen ympäristöluvat eivät aiemmin kuuluneet kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen käsiteltäviksi.
Päätöksestä tiedottaminen
Päätös

Anaika Lieksa Timber Ltd Oy

Päätös tiedoksi
Pohjois-Karjalan ELY-keskus
Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys
Lieksan kaupunginhallitus
Lieksan kaupungin maankäyttö
Lieksan kaupungin vesihuoltoliikelaitos
Lieksan kaupungin kuntatekniikkaliikelaitos
Väylävirasto
Lieksan kalastuskunta
Päätöksestä ilmoittaminen
Päätöksen antamisesta ilmoitetaan kuulutuksella Lieksan kaupungin verkkosivuilla ja ilmoitustaululla. Päätös on nähtävänä kaupungin verkkosivuilla.
Lisäksi päätöksestä ilmoitetaan niille kiinteistön omistajille, joille on lähetetty tieto jatkoaikahakemuksen vireillä olosta.
Muutoksenhaku
Päätökseen voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kaupunginhallituksen lupajaoston päätöksen liitteenä olevan valitusosoituksen mukaisesti.
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