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MUISTUTUS 

 

Asia: ISAVI/2999/2022 Stora Enso Oyj:n Varkauden tehtaan toiminnan olennainen muuttaminen ja 

toiminnanaloittamislupa sekä energiatuotantolaitoksen lupamääräysten tarkistaminen BAT-

päätelmien mukaisiksi. 

 

Vaatimukset 

 

1. Hakemus on hylättävä Varkauden tehtaan vesistöpäästöjen lisäämisen vuoksi.  

Perustelut: Varkauden tehtaan alapuolista vesistöä on pitkään rasittaneet teollisuuden jätevedet. 

Haukiveden kalatalousalueen laadullisia tavoitteita veden- ja pohjasedimentin hyvää ekologista 

tilaa ei saavuteta mikäli jätevesien määrää ei nykyisestä lasketa ja puhdistustehokkuutta lisätä 

(Vuoksen vesienhoitosuunnitelma 2022-2027 ja vesipuitedirektiivi).  

Tarkkailuvelvoitealueen Huruslahti-Kuokanselän vesialueen pohjasedimentit on pilaantuneet 

paperi- ja selluteollisuuden toiminnasta ja syvänteissä esiintyy nykyiselläkin kuormituksella 

hapettomuutta. Unnukan vedenlaatu on heikentynyt tyydyttäväksi, joten laimennusvaikutus on 

heikentynyt edellisestä lupakaudesta. Luvan hakija ei ole antanut hakemuksessaan riittävää 

selvitystä vedenpuhdistamon tehostamisesta (tulva-altaat) ja riskienhallinnasta tuotannon 

tehostuessa. 

Poikkeus- ja häiriötilanteiden aiheuttama kuormitus on laskettava mukaan päästöihin ja 

raportoitava välittömästi lähde valvovalle viranomaiselle ja Haukiveden kalatalousalueelle. Myös 

Finnforell oy:n poikkeus- ja häiriötilanteet on laskettava luvanhakijan aiheuttamaan 

kuormitukseen. 

Jäteveden laatua on tarkkailtava kaikkien luvanhakijan käyttämien vesistölle haitallisten aineiden 

osalta. Lupaehtojen vastaisesta jäteveden tai materiaalin (muovisilppu) päästämisestä vesistöön 

on määrättävä luvanhakijalle kertahaittakorvaus ja velvoitteet ympäristövastuudirektiivin 

mukaisesti. 

Toiminnanaloittamislupa tulee myöntää vasta maastotarkastuksen jälkeen, jotta aikaisemmalla 

lupakaudella vaaditut toimenpiteet voidaan todeta suoritetuksi (öljynerotuskaivot, 
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kierrätyskuituvarastointi ym). Tuotannon lisäys voidaan käynnistää vaiheittain, kun varmistutaan 

ettei veteen- ja ilmanlaatuun aiheudu heikkenemistä ja BAT investoinnit sekä riskienhallinta on 

suoritettu vastaamaan tuotannon määrää. 

 

2. Hakemus on hylättävä kaupallista kalastusta ja kalastoa koskevien 

hakemussuunnitelman ja selvityksen puutteiden vuoksi. 

Luvanhakija ei ole esittänyt hakemuksessaan laajaa selvitystä toiminnan vaikutuksista kalastolle ja 

kaupalliselle kalastukselle.  

Kalatalousselvityksen puuttuessa ei voida määrittää kalatalousvelvoitteita asianmukaisesti. 

Aluehallintoviranomaisen tulee pyytää hakijaa täydentämään hakemusasiakirjoja 

ympäristönsuojelulain- ja asetuksen mukaisesti. 

Alueen kaupallisia kalastajia ei ole kuultu ja vaikutuksia arvioitu. Edunmenetykset kaupalliselle 

kalastukselle tulee arvioida asiasta riippumaton kalatalousasiantuntija.  

Unnukan vedenkäyttö tulee luvittaa siten, että hakija velvoitetaan vesittämään 

ympäristövirtaama Ämmän- ja Kämärinkoskeen lohikalojen poikastuotannon turvaamiseksi. 

 

3. Asianosaisten kuuleminen 

Haukiveden kalatalousalue katsoo, ettei hakemuksessa anneta riittävää selvitystä vesistö- ja 

kalastovaikutuksista.  

Ympäristölupapäätöksen ratkaisun käsittelyssä tulee olla mukana myös vesistö- ja kalatalouteen 

perehtynyt asiantuntija ja alueella tulisi tehdä maastotarkastus. Lisäksi Haukiveden kalatalousalue 

vaatii vesialueen omistajien edunvalvojana vaikutusmahdollisuuden myös tarkkailuohjelman 

laadintaa ja hyväksymisprosessia varten. 

 

Rantasalmella 29.6.2022 

 

Henna Majuri 

Toiminnanjohtaja 

Haukiveden kalatalousalue 

Osoite: Alaharjuntie 14 

58900 Rantasalmi 

Puh: 0400-513783 

email: haukivesikalatalousalue@gmail.com  

mailto:haukivesikalatalousalue@gmail.com


 


