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KUULUTUS

Hakija Metsäsairila Oy

Asia Metsä-Sairilan jätekeskuksen biokaasulaitoksen ympäristölupa ja toi-
minnanaloittamislupa sekä kompostointilaitoksen ympäristöluvan muu-
tos, Mikkeli. Vaasan hallinto-oikeuden päätöksellään 20.2.2017,
17/0076/3 Itä-Suomen aluehallintovirastolle uudelleen käsiteltäväksi pa-
lauttama asia

Hakemuksen pääasiallinen sisältö
Metsä-Sairilan jätekeskuksen alueelle rakennettavalle biokaasulaitokselle haetaan
ympäristölupaa sekä lupaa aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta. Samalla
haetaan muutosta alueella olevan kompostointilaitoksen ympäristölupaan.

Biokaasulaitoksen ja kompostointilaitoksen yhteenlaskettu vuosittainen
jätteenkäsittelymäärä ei ylitä 19 500 tonnia vuodessa. Kompostointilaitoksen
käsittelykapasiteetti on entinen 5 900 tonnia vuodessa ja biokaasulaitoksen
käsittelykapasiteetti on enintään 19 500 tonnia vuodessa.

Kompostointilaitokselle on tarkoitus vastaanottaa nykyisen luvan mukaisten
jätejakeiden lisäksi viherbiomassoja ja biokaasulaitoksen mädätettä.
Biokaasulaitoksessa käsitellään kuivamenetelmällä anaerobisesti biojätteitä, karjan
lantaa, viherbiomassaa ja kuivattuja lietemäisiä jätteitä. Laitoksessa syntyy biokaasua
ja mädätettä. Biokaasusta valmistetaan liikennebiokaasua alueelle tehtävälle
jakeluasemalle sekä mahdollisesti sähköä ja lämpöä jätekeskuksen omiin
toimintoihin. Mädäte hyödynnetään maan parannusaineena, lannoitteena ja
kompostoinnin jälkeen multana. Biokaasua arvoidaan syntyvän 1,5–2,0 miljoonaa m3

vuodessa. Biokaasua varten on kaksi kaasuvarastoa.

Biokaasulaitoksen hajukaasut kerätään alipaineistetuista tiloista ja käsitellään ot-
sonoinnilla ennen johtamista ulkoilmaan. Rejektivesi kierrätetään takaisin prosessiin
tai lannoitekäyttöön. Kompostointilaitoksen hajukaasut käsitellään pesurilla ja bio-
suotimella. Kompostointikentän hulevedet johdetaan jätevedenpuhdistamolle.

Hakemuksen mukaan kompostointilaitoksen ympäristövaikutukset eivät lisäänny. Ha-
juselvityksen mukaan toimintojen aiheuttamat hajualueet ennen ja jälkeen biokaasu-
laitoksen rakentamisen eivät merkittävästi eroa toisistaan. Esitetyn meluselvityksen
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mukaan laitosten yhteinen meluvaikutus ulottuu ainoastaan niiden välittömään lähei-
syyteen.

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 5.2.–7.3.2018 Mikkelin kaupungin il-
moitustaululla.

Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana yleisesti nähtävillä Mikkelin kau-
pungin kirjaamossa.

Kuulutus, hakijan laatima tiivistelmä sekä lupahakemuksen keskeinen si-
sältö on lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.

Muistutukset ja mielipiteet
Muistutuksia hakemuksen johdosta voivat tehdä ne, joiden oikeutta tai etua
asia saattaa koskea (asianosainen). Viranomaisilta, joita asia koskee, pyy-
detään lausunto. Muilla kuin asianosaisilla on tilaisuus ilmaista mielipiteen-
sä hakemuksen johdosta.

Ohjeet muistutusten tekemiseen
Muistutuksista tulee käydä ilmi seuraavat seikat:
- muistuttajan nimi, postiosoite, mahdollinen sähköpostiosoite ja puhelin-

numero
- yllä mainittu hakijan ja asian nimi sekä diaarinumero ISAVI/2166/2017
- muistuttajan kiinteistön nimi, rekisterinumero, kiinteistörekisterikylä ja

kunta (kiinteistötunnus)
- yksilöidyt vaatimukset sekä niiden perusteet
- muistuttajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei muistutusta toimiteta säh-

köisesti
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa muistutus sähköi-

sesti muu selvitys asiamiehen toimivallasta.

Muistutukset ja mielipiteet pyydetään toimittamaan viimeistään 7.3.2018
ensisijaisesti sähköisessä muodossa (word-, rtf-, excel- tai pdf-tiedostoina)
sähköisen asioinnin kautta (www.avi.fi/muistutus) tai sähköpostitse (kirjaa-
mo.ita@avi.fi) tai kahtena kappaleena kirjallisena postitse (Itä-Suomen
aluehallintovirasto, Ympäristöluvat, PL 50, 50101 Mikkeli).

Tiedoksianto kiinteistön osaomistajalle
Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös
kiinteistön mahdollisille muille haltijoille.

Lisätietoja
Ympäristöylitarkastaja Päivi Määttä, puh. 029 501 6929




