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Jatkoaika- ja muutoshakemus Rantakylänraitin saha-alueen saattamisesta
ympäristöluvan mukaiseksi.

Jatkoaikahakemus
Anaika Lieksa Timber Ltd Oy hakee jatkoaikaa Rantakylänraitin saha-alueen rakentamiseksi
ympäristöluvan vaatimaan tilaan. Alueen suunnittelu on jo pitkällä, mutta näyttää siltä, että
koko alueen päällystystä (päätös 104/11.01.00.01/2020, määräys 3.) ei pystytä toteuttamaan
kokonaisuudessaan 30.9.2022 mennessä, niin kuin ympäristöluvan jatkoaikapäätöksessä on
vaadittu.
Suunnittelutyön aikana on ilmennyt erinäisiä asioita, jotka on viivästyttänyt rakennuksen
aloitusta. Alkuperäinen tarkoitus oli päästä rakentamaan aluetta jo huhti-toukokuussa, mutta
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tähän aikatauluun ei ole päästy johtuen mm. uusien vuokra-alueiden siistimisestä, PKS
muuntajan siirron viivästyksestä ynnä muista seikoista.
Saha-alueen rakentaminen ja päällystys on tarkoitus tehdä tuotannollisista ja taloudellisista
syistä johtuen vaiheittain niin, että tuotannollisen toiminnan keskeytys on enintään neljä
viikkoa. Tästä johtuen alue täytyy rakentaa ”osio” kerrallaan, jotta tuotannollinen toiminta
voidaan pitää järkevästi käynnissä. Saha-alueen kenttien rakennus aloitetaan kesän 2022
aikana heti, kun siihen vaadittavat asiat on selvinnyt. (PKS muuntajan ja kaapeleiden siirto,
uusien vuokra-alueiden siivous, Nevel Oy:ön kaukolämpöputken siirto). Piha-alueiden
päällystys ei onnistu kuin kesäaikana, joten jos päällystystä ei ennätetä tehdä 30.9.2022
mennessä, siirtyy se myöhemmäksi, enintään kesälle 2023.
Sahan kesän 2023 käyntiaika ei ole vielä tiedossa, joten Anaika Lieksa Timber Ltd Oy esittää,
että jatkoaika myönnettäisiin 30.9.2023 saakka, jotta päällystyksen ajankohta voidaan sovittaa
tuotannolliseen toimintaan mahdollisimman hyvin.

Muutoshakemus
Anaika Lieksa Timber Ltd Oy on järjestellyt sahatavaroiden toimitussuuntia niin, että
sinestokäsiteltyjä sahatavaroita syntyy vain n. 4-5% kokonaistuotannosta per vuosi. Tähän on
päästy lisäämällä kuivauskapasiteettia. Sinestokäsiteltyä sahatavaraa tulee vain sulan maan
aikana, eli n. touko-lokakuu, muuna aikana tuore sahatavara menee asiakkaille
käsittelemättömänä. Sinestokäsitellyt sahatavarat lastataan suoraan junan vaunuun, eikä niitä
säilytetä saha-alueella. Tarvittaessa sinestokäsittely on mahdollista suorittaa myös satamassa,
jos ilmenee tarvetta lisätä tuoreen sahatavaran tuotantoa.
Tästä johtuen, Anaika Lieksa Timber Ltd Oy hakee muutosta päätöksen 104/11.01.00.01/2020
määräykseen 6. Sinistymisenestoaineella käsiteltyjen puutavaranippujen sadesuojauksesta on
toimitettava suunnitelma tarkastettavaksi Lieksan ympäristönsuojeluviranomaiselle vähintään
kaksi kuukautta ennen rakenteiden toteutusta. Suojausrakenteiden
rakennusluvan/toimenpideluvan tarve on selvitettävä Lieksan kaupungin rakennusvalvonnasta.
Suojausten on oltava käytössä viimeistään 31.12.2022.
Anaika Lieksa Timber LTD Oy esittää, että tästä määräyksestä luovutaan.
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