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Kemin Energia ja Vesi Oy:n Peurasaaren jätevedenpuhdistamon käyttöja päästötarkkailuohjelman hyväksyminen
TOIMINNANHARJOITTAJA JA OSOITE
Kemin Energia ja Vesi Oy
Kalkkinokantie 5
94700 KEMI
TOIMINTA JA SEN SIJAINTI
Kemin Energia ja Vesi Oy:n Peurasaaren jätevedenpuhdistamossa käsitellään
Kemin kaupungin ja Simon kunnan viemäröintialueilla syntyvät jätevedet sekä
sako- ja umpikaivolietteet, joita tuodaan pieniä määriä myös viemäröintialueiden ulkopuolelta. Puhdistamo on tyypiltään biologiskemiallinen ja se on
toteutettu rinnakkaissaostustekniikalla. Puhdistettu jätevesi johdetaan
Laitakarin pohjoispuolelle, Selkäsaaren ja Ajoksen väliselle merialueelle 400
m mittaisella purkuputkella ja puhdistamolietteet toimitetaan Perämeren
Jätehuolto Oy:n jätekeskuksen Tornioon Jäkälän jätteenkäsittelyalueelle
kompostoitavaksi.
Peurasaaren jätevedenpuhdistamo sijaitsee Kemin kaupungin omistamalla
kiinteistöllä nro 240–13-1331-1 Peurasaaressa. Alue on merkitty Peurasaaren
asemakaavassa merkinnällä kunnallisten rakennusten ja laitosten korttelialue.
TARKKAILUSUUNNITELMAA KOSKEVA PÄÄTÖS
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on antanut 1.2.2021 Kemin Energia ja
Vesi Oy:lle lupapäätöksen nro 15/2021 (Dnro PSAVI/4996/2018). Päätös
koskee Peurasaaren jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttamista.
Ympäristöluvasta ei valitettu. Lupapäätöksen lupamääräyksessä 12 Kemin
Energia ja Vesi Oy on velvoitettu toimittamaan päivitetty jätevedenpuhdistamon käyttö- ja päästötarkkailusuunnitelma Lapin ELY-keskuksen
hyväksyttäväksi kahden kuukauden kuluessa ympäristölupapäätöksen
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antamisesta. Jätevedenpuhdistamon käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu sekä
raportointi on toteutettava ympäristölupapäätöksen kertoelmaosassa sivuilla
55–58 esitetyn tarkkailusuunnitelman mukaisesti seuraavin lupamääräyksessä
12 annetuin muutoksin:


Päästötarkkailua on tehtävä kaksi kertaa kuukaudessa toisella
vuosineljänneksellä.



Jätevedenpuhdistamolta lähtevästä jätevedestä on määritettävä
päästötarkkailun yhteydessä kertaluontoisesti ennen uuden
lupahakemuksen laatimista vesiympäristölle haitalliset ja
vaaralliset aineet Lapin ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla ja
ajankohtana. Tulokset on toimitettava Lapin ELY-keskukselle
niiden valmistuttua. Mahdolliset lisätutkimukset on tehtävä
erikseen Lapin ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla.

Lapin ELY-keskus voi tarvittaessa muuttaa hyväksymäänsä käyttö- ja
päästötarkkailusuunnitelmaa ympäristönsuojelulain 65 §:ssä säädetyin
edellytyksin.
Jätevedenpuhdistamon vesistövaikutusten tarkkailu ja raportointi on
toteutettava osana Kemin edustan yhteistarkkailua kulloinkin voimassa olevan
Lapin ELY-keskuksen hyväksymän yhteistarkkailuohjelman mukaisesti.
ESITYS TARKKAILUSUUNNITELMAKSI
Kemin Energia ja Vesi Oy on toimittanut 30.4.2021 päivitetyn tarkkailusuunnitelman Lapin ELY-keskukselle hyväksyttäväksi. Tarkkailusuunnitelmaa
on täydennetty 4.5.2021.
Päivitetyssä tarkkailusuunnitelmassa on kuvattu Kemin Energia ja Vesi Oy:n
Peurasaaren jätevedenpuhdistamon ympäristökuormitukseen liittyvä
toiminnan ja päästöjen tarkkailu sekä raportointi. Vaikutustarkkailua tehdään
erillisen metsäteollisuuden ja Kemin kaupungin yhteistarkkailusuunnitelman
mukaisesti.
KUULEMINEN JA PYYDETYT LAUSUNNOT
Lapin ELY-keskus katsoo, ettei tarkkailusuunnitelman vireilläolosta ole tarpeen
tiedottaa, eikä siitä ole tarpeen pyytää lausuntoja tai varata tilaisuutta esittää
muistutuksia tai ilmaista mielipidettä. Kyse on Pohjois-Suomen aluehallintoviraston lupapäätöksen nro 15/2021 lupamääräyksessä 12 määräämän
tarkkailuohjelman hyväksymisestä.
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Lapin ELY-keskus katsoo, että asian käsittelyn aiemmissa vaiheissa
ympäristönsuojelulain 42 §:n tarkoittamilla tahoilla on ollut mahdollista lausua
sekä 43 §:ssä tarkoitetuilla asianosaisilla tehdä muistutus ja muilla kuin
asianosaisilla ilmaista mielipiteensä asian osalta. Nyt hyväksyttävä tarkkailuohjelma täydentää jo olemassa olevaa tarkkailuohjelmaa annettujen päätösten
mukaisesti. Em. perusteilla enempi lausuntojen pyytäminen asian riittäväksi
selvittämiseksi ei ole tarpeen ja kuuleminen on hallintolain (434/2003) 34 §:n 2
momentin kohdan 5 mukaisesti ilmeisen tarpeetonta.
LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU
Hyväksyminen
Lapin ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue alueellisena
ympäristönsuojeluviranomaisena on tarkastanut ja hyväksyy 30.4.2021
päivätyn tarkkailusuunnitelman esitetyn mukaisena.
Perustelut
Lapin ELY-keskus toteaa, että esitetty tarkkailusuunnitelma vastaa lupapäätöksessä (PSAVI Nro 15/2021) asetettuja vaatimuksia. Noudattamalla
esitettyä tarkkailusuunnitelmaa, saadaan tarvittavat tiedot toiminnasta ja sen
ympäristövaikutuksista. Toiminnan muuttuessa, tulosten niin edellyttäessä tai
muusta perustellusta syystä tarkkailusuunnitelman muutostarpeet tullaan
arvioimaan erikseen.
Esitetyn tarkkailusuunnitelman muuttaminen
Lupapäätöksen nro 15/2021 lupamääräyksen 12 mukaisesti käyttö- ja
päästötarkkailua voidaan tarkentaa Lapin ELY-keskuksen hyväksymällä
tavalla.
PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO
Päätös on voimassa toistaiseksi.
SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 64 §, 65 §, 85 §, 96 § ja 192 §.
Hallintolaki (434/2003) 34 §, 62a § ja 7a luku.
Valtion maksuperustelaki (150/92) 8 §, 11 a ja b §.
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja
elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista
suoritteista vuonna 2021 (1272/2020).
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, ympäristölupapäätös Nro 15/2021.
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KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Maksu on 385 €
Tarkkailusuunnitelman tai sen muutoksen hyväksymispäätöksestä peritään
valtioneuvoston asetuksen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja
elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista
suoritteista vuonna 2021 (1272/2020) mukainen suoritemaksu. Tarkkailusuunnitelman tai sen muutoksen hyväksymisestä peritään 55 €/h. Tämän
päätöksen käsittelyyn käytettiin 7 tuntia eli maksu on yhteensä 385 €.
Valtion maksuperustelain 11 b §:n mukaan maksua koskevaan päätökseen ei
saa hakea muutosta valittamalla. Maksuvelvollinen, joka katsoo, että maksun
määräämisessä on tapahtunut virhe, voi sen sijaan vaatia siihen kirjallisesti
oikaisua Lapin ELY-keskukselta kuuden (6) kuukauden kuluessa maksun
määräämisestä. Maksua koskeva oikaisuvaatimusohje on päätöksen liitteenä.
PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Lapin ELY-keskus tiedottaa tästä päätöksestä ympäristönsuojelulain 85 §:n
mukaisesti. Kuulutus ja päätös julkaistaan Lapin ELY-keskuksen verkkosivuilla
www.ely-keskus.fi/lappi > Ajankohtaista > Kuulutukset. Tieto päätöksen
antamisesta julkaistaan myös toiminnan vaikutusalueen kuntien verkkosivuilla.
MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen saa hakea oikaisua Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta.
Oikaisuvaatimusosoitus on liitteenä. Tätä päätöstä on noudatettava
muutoksenhausta huolimatta.
HYVÄKSYNTÄ
Tämän asiakirjan on esitellyt vesihuoltotarkastaja Risto Romakkaniemi ja
ratkaissut ympäristönsuojeluyksikön päällikkö Juha-Pekka Hämäläinen.
Asiakirja on hyväksytty sähköisesti ja merkintä hyväksynnästä on asiakirjan
lopussa.
PÄÄTÖKSEN JAKELU
Päätös hakijalle
Jäljennös maksutta (sähköisenä):
Kemin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen
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LIITTEET
Liite 1 Oikaisuvaatimusosoitus
Liite 2 Maksua koskeva oikaisuvaatimusosoitus
Liite 3 Peurasaaren jätevedenpuhdistamon käyttö- ja päästötarkkailusuunnitelma 30.4.2021
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Liite 1 elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätökseen

Oikaisuvaatimusosoitus ympäristönsuojelulain (527/2014) 64 §:n nojalla tehtyyn
päätökseen
Viranomainen, jolta oikaisua vaaditaan
Asianosainen, joka on tyytymätön tähän päätökseen, saa hakea siihen oikaisua
kirjallisesti Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta. Asian käsittelystä perittävästä
maksusta haetaan muutosta samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää
lukuun ottamatta. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä
kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, oikaisuvaatimusaika
jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä. Oikaisuvaatimusaika päättyy 11.6.2021.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
- oikaisuvaatimuksenvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen
tekijälle voidaan toimittaa
- päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin muutosta haetaan, mitä muutoksia
vaaditaan tehtäväksi ja millä perusteella muutosta vaaditaan.
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai
asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, on ilmoitettava
myös tämän nimi ja kotikunta. Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai
asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus.
Oikaisuvaatimuksen liitteet
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä
- elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- asiakirjat, joihin muutoksenhakija vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- asiamiehen valtakirja.
Oikaisuvaatimuksen toimittaminen perille
Oikaisuvaatimus on toimitettava Pohjois-Suomen aluehallintoviraston kirjaamoon
(kirjaamo.pohjois@avi.fi). Oikaisuvaatimus liitteineen voidaan toimittaa perille
henkilökohtaisesti, lähettää postitse tai sähköpostilla.
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
Käyntiosoite Linnankatu 1-3, Oulu
Postiosoite Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, kirjaamo, PL 293 90101 Oulu
Vaihde
Kirjoita tähän
Sähköposti kirjaamo.pohjois@avi.fi
Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen aukioloajan
päättymistä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille
valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Sähköisesti
(sähköpostilla) toimitetun oikaisuvaatimuksen on oltava käytettävissä aluehallintoviraston
vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä
ennen aukioloajan päättymistä.
sähköinen asiointi: www.avi.fi/muistutus
Maksu
Muutoksenhakijalta peritään oikaisuvaatimuksen johdosta tehdystä päätöksestä
käsittelymaksu 130 euroa. Maksu perustuu voimassa olevaan valtioneuvoston
asetukseen aluehallintovirastojen maksuista ja sen liitteenä olevaan maksutaulukkoon.
LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Kutsunumero 020 636 0010
PL 8060
www.ely-keskus.fi/lappi
96101 Rovaniemi

Liite 2

MAKSUA KOSKEVA OIKAISUVAATIMUSOHJE
Jos maksuvelvollinen katsoo, että maksun määräämisessä on
tapahtunut virhe, hän voi vaatia siihen oikaisua Lapin elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskukselta.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Lapin elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselle kuuden (6) kuukauden kuluessa maksun
määräämisestä.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
I.
oikaisua vaativan nimi, asuinpaikka ja postiosoite
II.
vaatimus maksun muuttamiseksi
III.
oikaisuvaatimuksen perustelut
Oikaisuvaatimus on oikaisuvaatimuksen tekijän ja oikaisuvaatimuksen
muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on
allekirjoittanut oikaisuvaatimuksen, siinä on mainittava myös laatijan
nimi, asuinpaikka ja postiosoite.
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä maksun määräämisen perusteena
oleva asiakirja alkuperäisenä tai jäljennöksenä.
Omalla vastuullaan oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai
lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa,
että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päätyttyä.

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
postiosoite
käyntiosoite
puhelinvaihde
aukioloaika
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