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Itä-Suomi

KUULUTUS
Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus

Kuulutuksen julkaisupäivä
7.5.2020
Hakemuksen tiedoksisaantipäivä
Hakemuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 14.5.2020.
Hakija

Oy Woikoski Ab

Asia

Oy Woikoski Ab:n Voikosken tehtaan toiminnan olennainen muuttaminen, Mäntyharju

Hakemuksen pääasiallinen sisältö
Hakemus koskee Etelä-Savon ympäristökeskuksen 12.4.2006 myöntämän ympäristöluvan muuttamista vastaamaan asetyleeni- ja ilokaasutehtaiden nykyistä toimintaa. Asetyleenitehtaan vuosituotantokapasiteetti on 120 000 kg ja ilokaasutehtaan 65 000 kg. Laitosalueella sijaitsevat lisäksi ilmakaasu- ja erikoiskaasutehdas, heliumlaitos, kaasupullojen katsastuslaitos sekä raaka-aineiden ja valmiiden tuotteiden varastot. Jokivettä käytetään tehdasalueella talousvetenä, prosessissa ja jäähdytyksessä.
Laitos sijaitsee Mäntyharjun kunnan Voikosken kylässä osoitteessa Virransalmentie
2023, 52920 Voikoski. Ympäristöolosuhteissa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia
ympäristöluvan myöntämisen jälkeen.
Tehtaan normaalitoiminnasta ei synny merkittäviä päästöjä ilmaan, vesistöön tai maaperään. Jäähdytysvesi johdetaan takaisin vesistöön noin 20 asteisena. Asetyleenin valmistuksen sivutuotteena syntyy kalkkilietettä. Se toimitetaan lannoitekäyttöön. Toiminnassa
muodostuvat jätemäärät ovat pieniä.
Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävillä pito
Tämä kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 7.5.–15.6.2020 aluehallintovirastojen verkkosivuilla osoitteessa:
https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/Lisatiedot.aspx?Asia_ID=1654805
ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO
puh. 029 501 6800
Mikkelin päätoimipaikka
kirjaamo.ita@avi.fi
Maaherrankatu 16
www.avi.fi/ita
Mikkeli
Postiosoite: PL 50, 50101 Mikkeli

Joensuun toimipaikka
Torikatu 36 C
Joensuu

Kuopion toimipaikka
Hallituskatu 12–14
Kuopio
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Muistutukset ja mielipiteet
Ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), voivat tehdä muistutuksen asiasta. Muilla kuin asianosaisilla on tilaisuus ilmaista mielipiteensä.
Ohjeet muistutuksen tekemiseen
Muistutuksesta tulee käydä ilmi seuraavat seikat:
- muistuttajan nimi, postiosoite, mahdollinen sähköpostiosoite ja puhelinnumero
- yllä mainittu hakijan ja asian nimi sekä diaarinumero ISAVI/5159/2019
- kiinteistön nimi ja kiinteistötunnus, jota muistutus koskee
- yksilöidyt vaatimukset sekä niiden perusteet
- muistuttajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei muistutusta toimiteta sähköisesti
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa muistutus sähköisesti muu selvitys asiamiehen toimivallasta.
Muistutus tai mielipide pyydetään toimittamaan jollain seuraavista tavoista viimeistään
15.6.2020:
- sähköisen asioinnin kautta: www.avi.fi/muistutus
- sähköpostina: kirjaamo.ita@avi.fi
- postitse: Itä-Suomen aluehallintovirasto, Ympäristöluvat, PL 50, 50101 Mikkeli.
Tieto päätöksen antamisesta (päätöksen tiedoksiantokuulutus) tullaan lähettämään sähköpostitse niille muistuttajille / mielipiteen esittäneille, jotka ovat asioineet sähköisesti.
Tiedoksianto kiinteistön osaomistajalle
Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön
mahdollisille muille omistajille tai haltijoille.

Lisätietoja antavat
Raili Pärjälä, puh. 0295 016 116
sähköposti: raili.parjala@avi.fi
Tiina Ristola, puh. 0295 017 034
sähköposti: tiina.ristola@avi.fi

