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ASIA
SCA Tissue Finland Oy: n Nokian paperitehtaan höyrykattilalaitoksen ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Nokia
HAKIJA
SCA Tissue Finland Oy
PL 1
37101 Nokia
LAITOS JA SEN SIJAINTI
Hakemus koskee uuden höyrykattilalaitoksen rakentamista paperitehtaan
yhteyteen, osoitteessa Kerhokatu 10, Nokia. Kiinteistörekisteritunnus on 536001-0003-0012.
LUVAN HAKEMISEN PERUSTE
Ympäristönsuojelulain 28 §:n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4
Ympäristönsuojeluasetuksen 1 § 1 momentin kohta 3 b ja 13 c
LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Ympäristönsuojeluasetuksen 5 §:n 1 momentin kohta 3 b ja 13 c. Lisäksi
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto katsoo, että SCA Tissue Finland
Oy:n paperitehtaalla ja SCA Tissue Finland Oy:n höyrykattilalaitoksella on
ympäristönsuojelulain 35 §:n 4 momentin mukainen tekninen ja toiminnallinen yhteys.
ASIAN VIREILLETULO
Lupahakemus on tullut vireille Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa
19.7.2013

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT
Yhtiön nimi on vuoden 2013 alusta ollut SCA Tissue Finland Oy. Tätä ennen
yhtiön nimi on ollut viimeksi Georgia- Pacific Nordic Oy ja aikaisemmin Nokian Paperi Oy.

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
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Paperitehtaalla on voimassa seuraavat ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaiset lupapäätökset:
-

ympäristölupa LSY-1999-Y-338
ympäristölupalupamääräysten tarkistamispäätös LSSAVI/194/04.08/2010
vesilainmukainen lupa LSSAVI/120/04.09/2010.

Hakemus koskee uuden höyrykattilalaitoksen rakentamista paperitehtaan yhteyteen.
HAKEMUKSEN MUKAINEN TOIMINTA JA SUUNNITELTU SIJOITUSPAIKKA
Suunniteltu voimalaitos on tarkoitus sijoittaa SCA Tissue Finland Oy:n Nokian kaupungissa sijaitsevalle kiinteistölle 536-001-0003-0012. Paperitehtaan
kiinteistö sijaitsee Nokian kaupungin keskustaajamassa Nokianvirran pohjoisrannalla. Samalla kiinteistöllä sijaitsee SCA Tissue Finland Oy:n paperitehdas, siistaus ja jätevedenpuhdistamo.
Suunniteltu höyrykattilalaitos koostuu polttoaineteholtaan 41 MW kiinteän
polttoaineen pääkattilasta (K1) ja polttoaineteholtaan 33 MW maakaasukäyttöisestä vara-/huipunkäyttökattilasta (K2).
Höyrykattilalaitos tuottaisi prosessihöyryä samalla tontilla olevalle SCA Tissue Finland Oy:n Nokian paperitehtaalle ja mahdollisesti Nokian renkaiden
laitokselle, joka sijaitsee suunnitellun laitosalueen itäpuolella noin kilometrin
etäisyydellä.
Kattilassa K1 on tarkoitus polttaa pääpolttoaineena puuperäisiä polttoaineita
kuten metsähaketta, sekä mahdollisesti turvetta. Tämän lisäksi kattilassa K1
poltetaan Nokian paperitehtaalla syntyvää kuitusavea noin 80 t/d (56 % kuiva-ainepitoisuus), jonka takia pääkattila on jätteenpolttoasetuksen (151/2013)
mukainen rinnakkaispolttolaitos. Tarkoituksena on polttaa myös Nokian tehtaan jätevesilaitoksella syntyvää biolietettä (JVL-bioliete).
Laitoksen suunniteltu sijoituspaikka sijaitsee Nokian kaupungin keskustaajamassa Nokianvirran pohjoisrannalla. Tehtaan pohjoispuolella lähimmät
asunnot sijaitsevat noin 300 metrin etäisyydellä, päiväkoti noin 400 metrin
etäisyydellä, koulu noin 450 metrin etäisyydellä ja terveyskeskus noin 600
metrin etäisyydellä. Suunnitellun laitoksen eteläpuolella Nokianvirran toisella
puolella mäen rinteessä sijaitsee omakotitalo-, rivi- ja pienkerrostaloalue. Eteläpuolisen alueen lähimmät rakennukset sijaitsevat noin 300 metrin etäisyydellä ja Nokia-Viholan koulu (Puutteenkuja 5) noin 400 metrin etäisyydellä laitosalueesta.
Laitos ei sijaitse tärkeällä pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue (Maatialanharju) sijaitsee yli kilometrin etäisyydellä tehtaan itäpuolella ulottuen kaupungin keskustasta itä-koilliseen. Maatialanharjun pohjavesialue on luokiteltu vedenhankinnan kannalta tärkeäksi pohjavesialueeksi (luokka I).
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LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Lupahakemuksen täydennykset
Hakemusta on täydennetty 27.9.2013.
Lupahakemuksesta tiedottaminen
Hakemuksesta on kuulutettu Nokian kaupungin ja Länsi- ja Sisä-Suomen
aluehallintoviraston ilmoitustauluilla 18.10.2013–18.11.2013. Ympäristölupahakemusta koskeva ilmoitus on julkaistu Nokian Uutisissa 18.10.2013. Ympäristölupahakemus ja siihen liittyvät selvitykset ovat olleet kuulutusajan yleisesti nähtävillä Nokian kaupungissa.
Lupahakemuksesta on annettu erikseen tieto niille asianosaisille, joita asia
erityisesti koskee.
Lausunnot, muistutukset ja vastine
Hakemuksesta pyydettiin lausunnot Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Nokian kaupunginhallitukselta ja Nokian kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta. Kaikki em. viranomaiset antoivat lausunnon.
Hakemuksesta jätettiin yksi muistutus.
Hakija antoi vastineensa lausunnoista ja muistutuksesta 24.1.2014.
HAKEMUKSEN PERUUTTAMINEN
Hakija on peruuttanut hakemuksensa 17.2.2014.
ALUEHALLINTOVIRASTON PÄÄTÖS
Ratkaisu
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto päättää, että asian käsittely jää
sikseen, koska hakija on peruuttanut hakemuksensa.
KÄSITTELYMAKSU

Ratkaisu
Tästä päätöksestä peritään maksua 14 385 euroa. Lasku lähetetään myöhemmin Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.
Perustelut
Alla mainitun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n 2 momentin mukaan peruutetusta hakemuksesta peritään tehtyä työmäärää vastaava osuus asetuksen
liitteenä olevan maksutaulukon mukaisesta maksusta. Asetuksen maksutaulukon mukaan ympäristöluvan käsittelystä sellaiseen toimintaan, johon sovel-
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letaan jätteen polttamisesta annettua valtioneuvoston asetusta, peritään
maksua 19 180 euroa.
Tässä tapauksessa maksusta peritään 75 prosenttia, koska peruutusilmoituksen saapuessa hakemuksen käsittely aluehallintoviranomaisessa on
edennyt jo ratkaisuvaiheeseen.
Oikeusohje
Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista vuosina 2012 ja
2013 (1572/2011).
PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto tiedottaa tästä päätöksestä julkisesti kuuluttamalla Nokian kaupungin ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston virallisella ilmoitustaululla.
JAKELU
Päätös
SCA Tissue Finland Oy
Tiedoksi
Nokian kaupunginhallitus
Nokian rakennus- ja ympäristölautakunta
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (sähköisesti)
Suomen ympäristökeskus (sähköisesti)
Lauri Aalto
Ilmoitus päätöksestä
Tieto päätöksen antamisesta ilmoitetaan erikseen niille, joille on annettu tieto
hakemuksen jättämisestä sekä niille, jotka ovat esittäneet hakemuksen johdosta muistutuksia tai vaatimuksia.
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MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen saa hakea muutosta vain käsittelymaksun osalta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.
LIITTEET
Valitusosoitus

Christel Engman-Andtbacka

Riitta Reijonen

Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Christel Engman-Andtbacka
ja esitellyt ympäristöylitarkastaja Riitta Reijonen.

VALITUSOSOITUS

LIITE

Valitusviranomainen

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviranomaisen päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä
maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

Valitusaika

Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy 7.4.2014.

Valitusoikeus

Päätöksestä voivat valittaa ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea,
sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt,
asianomaiset kunnat, alueelliset elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset,
kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset.

Valituksen sisältö

Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa
koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa,
sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi)
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta
- mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää
toimiteta sähköisesti (telekopiolla tai sähköpostilla)

Valituksen liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys
asiamiehen toimivallasta

Valituksen toimittaminen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen
virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen
virka-ajan päättymistä.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston yhteystiedot
käyntiosoite:
postiosoite:
puhelin:
telekopio:
sähköposti:
aukioloaika:
Oikeudenkäyntimaksu

Wolffintie 35, Vaasa
PL 200, 65101 Vaasa

0295 018 450
06-317 4817
kirjaamo.lansi@avi.fi
klo 8-16.15

Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 97 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten
suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä
tapauksista, joissa maksua ei peritä.

