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Kuulutus
Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus

Kuulutuksen julkaisupäivä
20.5.2022

Hakemuksen tiedoksisaantipäivä
Hakemuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulu-
tuksen julkaisemisajankohdasta eli 27.5.2022.

Hakija Adven Oy

Asia Kauttuan voimalaitoksen toiminnan muuttaminen, Eura

Dnro ESAVI/45204/2021

Hakemuksen pääasiallinen sisältö
Aluehallintovirastossa on vireillä Adven Oy:n Kauttuan voimalaitoksen toiminnan
muuttamista koskeva hakemus. Muutos koskee voimalaitoksella käytettäviä jätepolt-
toaineita. Voimalaitoksella otettaisiin käyttöön uutena polttoaineena turve-jäteliemi-
seos. Turve-jäteliemiseoksen käyttö vähentäisi muiden käytettävien polttoaineiden
määrää niin, että polttoaineiden kokonaiskäyttömäärä pysyisi hakemuksen mukaan
suunnilleen ennallaan. Turve-jäteliemiseosta käytettäisiin enintään 15 000 tonnia
vuodessa.

Turve-jäteliemiseos tuodaan voimalaitokselle muualla valmiiksi sekoitettuna ja se
vastaa olomuodoltaan kosteaa turvetta. Voimalaitoksella seos sekoitetaan vielä kier-
rätyspuun tai hakkeen sekaan ja poltetaan vuorokauden kuluessa siitä, kun seoserä
on tuotu voimalaitokselle. Seosta tuodaan voimalaitokselle arviolta yksi kuorma vuo-
rokaudessa. Turve-jäteliemiseoksen soveltuvuus voimalaitoksen polttoaineeksi on
testattu laitoksella koetoimintana.

Lisäksi Adven Oy hakee muutosta voimalaitoksella poltettavan Jujo Thermal Oy:n jä-
teliemen määrään siten, että sen määrä kasvaisi aiemmasta 1 000 tonnista enintään
2 500 tonniin.

Hakemuksen mukaan polttoainemuutosten ei arvioida vaikuttavan voimalaitokselta
ilmaan johdettaviin päästöihin tai muihin ympäristövaikutuksiin. Muutoksia voimalai-
toksen voimassa oleviin päästöraja-arvoihin ei esitetä.

Toiminnan sijainti
Kauttuan voimalaitos sijaitsee osoitteessa Tehtaantie 95, 27500 Kauttua
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Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito
Tämä kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä aluehallinto-
virastojen verkkosivuilla osoitteessa https://ylupa.avi.fi. Kuulutusaika on 20.5.–
27.6.2022.

Muistutukset ja mielipiteet
Ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), voivat tehdä muistu-
tuksen 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 ESAVI/45204/2021
- muistuttajan kiinteistö (nimi ja kiinteistötunnus), johon hakemuksen mukaisen toi-

minnan vaikutukset kohdistuvat
- yksilöidyt vaatimukset sekä niiden perusteet
- muistuttajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei muistutusta toimiteta sähköisesti
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa muistutus sähköisesti muu sel-

vitys asiamiehen toimivallasta.

Muistutus tai mielipide pyydetään toimittamaan jollain seuraavista tavoista viimeis-
tään 27.6.2022:
- sähköisen asioinnin kautta: avi.fi/sahkoiset-lomakkeet
- sähköpostina: ymparistoluvat.etela@avi.fi
- postitse: Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Ympäristöluvat, PL 1, 13035 AVI.

Tieto päätöksen antamisesta (päätöksen tiedoksiantokuulutus) tullaan lähettämään
sähköpostitse niille muistuttajille / mielipiteen esittäneille, jotka ovat asioineet sähköi-
sesti.

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

Lisätietoja antavat
Ympäristöneuvos Heli Rissanen, puh. 0295 016 548
Ympäristöneuvos Kari Kirjavainen, puh. 0295 018 208
sähköposti: etunimi.sukunimi@avi.fi

https://ylupa.avi.fi/fi-FI/asia/2125880
https://avi.fi/sahkoiset-lomakkeet
mailto:ymparistoluvat.etela@avi.fi

