
KUULUTUS

Ves‖ ain rnukainen lupahakemus

Hakiia

Asia

Hakemuksen paaasia‖ inen sisalt0

Hakemus koskee ves‖ ain mukaista lupaa iaahdytysveden ottamiseen Pursialan voト

malaitokse‖ e la veden johtanlista takaisin vesist00n seka voirnalanOksen l―yksikOn

iaahdytysvesiputkistOlen pysμamista vesistOssa

Pursialan voirnalaitos suaitsee Mikkelin kaupungissa Pursialan teo‖ isuusaluee‖ a ha―

kUan Onlistama‖ a tont‖ la(kⅡ nteistOtunnus 491-15-3-9)osOitteessa Lastaalankatu 6,

501 00 Mikkeli

Jaahdytysvette tarvitaan voimalaitoksen laitteiden, laakereiden ja 6ljyjen jaahdytyk-

seen seki lauhdesehkon tuotannossa syntyvan lauhdelammon jddhdytykseen. Mo-

lemmilla yksikdillii on omat jaehdytysvesipumppaamonsa seka vedenotto- ja purku-

paikkansa. Jaahdytysvesi kiertaa suljetussa kierrossa, josta ei aiheudu paast6ja ve-

sist66n. Jaahdytystoiminta nostaa palauteftavan veden ldmpotilaa 5-12'C. Jddhdy-

tysveden kaytt6 on ollut kolmen viime vuoden aikana noin 37-48 milj. m3 vuodessa.

Voimalaitoksen 1-yksik6n jaahdytysvesi otettaan laitosalueen pohjoispuolelta imuput-

kella noin 40-60 metrin paaste rannasta ja jdtihdytysvedet puretaan laitosalueen

pohjoispuolelle purkuputkella rannan tuntumaan. Vuonna 1988 Mikkelin vesi- ja ym-

paristdpiiri on todennut antamissaan lausunnoissa (1921500 Mivy 1988 ja 4121500

Mivy 1988), ette 1-yksik6n jaahdytysvesijarjestelyt eivat tarvitse vesilain mukaista lu-

paa.

Voimalaitoksen 2-yksik6n jiiahdytysvesi otetaan ja puretaan laitosalueen itapuolelle.

lmuputken etaisyys rannasta on noin 444 metrid ja jiiiihdytysvedet puretaan rannan

tuntumaan purkuputkella. Hakijalle on mydnnetty vesilain mukainen lupa 4.10.2004

Etela-Savon Energia Oy

Veden johtaminen Pursialan voimalaitoksen 1- ja 2-yksikolle ja takaisin PappilanselSl-

le Saimaalla seka 1-yksikon vedenottoputkiston pysytteminen vesistdssa, Mikkeli
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Joensuun toimipaikka
Torikatu 36 C
Joensuu

KuopiOn toimipalkka

Ha‖ ituskatu 1 2-14
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(lSY Nro 10110412) 2-yksik6n jaahdytysveden ottoputken rakentamiseen ja ottaa
jaehdytysvetta enintaan 35 milj. m3 vuodessa.

Hakija esittae voimalaitoksen jeahdytysvedenoton kokonaisvesimaaraksi 60 milj. m3

vuodessa, koska tata pienemmdt maerat rajoittavat voimalaitosten keyttopotentiaalia.

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nAhtAvdnipito
Tama kuulutus pidetaan nahtavana 5.1.-5.2.2018 Mikkelin kaupungin ilmoitustaululla
ja ltd-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaululla.

Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana yleisesti n6htdvilld Mikkelin kaupungin kir-
jaamossa.

Kuulutus ja lupahakemuksen keskeinen sisalto ovat lisaksi luettavissa osoitteessa

www. avi.fillupa-tietopalvelu.

Muistutukset ja mielipiteet
Muistutuksia hakemuksen johdosta voivat tehdd ne, joiden oikeutta tai etua asia saat-

taa koskea (asianosainen). Viranomaisilta, joita asia koskee, pyydetaan lausunto.

Muilla kuin asianosaisilla on tilaisuus ilmaista mielipiteensa hakemuksen johdosta.

Ohjeet muistutusten tekemiseen
Muistutuksista tulee kdydd ilmi seuraavat seikat:

- muistuttajan nimi, postiosoite, mahdollinen sahkopostiosoite ja puhelinnumero

- ylla mainittu hakijan ja asian nimi seke diaarinumero lSAYll222712017

- muistuttajan kiinteistdn nimi, rekisterinumero, kiinteistorekisterikyld ja kunta (kiin-

teistdtunnus)
- yksil6idyt vaatimukset seke niiden perusteet
- muistuttajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei muistutusta toimiteta sahkdisesti
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa muistutus sahk6isesti muu

selvitys asiamiehen toimivallasta.

Muistutukset ja mielipiteet pyydetean toimittamaan viimeistean 5.2.2018 ensistjai-

sesti sahk6isessa muodossa (word-, rtf-, excel- tai pdf-tiedostoina) sahk6isen asioin-

nin kautta (www.avi.filmuistutus) tai sahkOpostitse (kirjaamo.ita@avi.fi) tai kahtena

kappaleena kirjallisena postitse (lta-Suomen aluehallintovirasto, Ymparistdluvat, PL

50, 50101 Mikkeli).

Tiedoksianto kiinteistiin osaomistajalle
Kiinteiston osaomistajaa pyydetaen toimittamaan tama tiedoksianto my6s kiinteist6n

mahdollisille muille haltijoille.

Lisetietoja antaa
Ympdristoylitarkastaja Ari Liimatainen, puh. 029 501 7025


