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LISÄTIETOA KAUPUNGINHALLITUKSEN JÄSENTEN JÄÄVIYKSISTÄ KOSKIEN 
KEMIJÄRVEN SELLUHANKETTA,  PSAVI/2468/2017 LIITETTÄVÄKSI 
MUISTUTUKSIIN JA HUOMIOON OTETTAVAKSI

Alla päätöslinkit Kemijärven kaupunginhallituksen lausunnoista B B Oy:n selluhanketta koskien v. 
2019.

Aikaisemmassa päätöksenteossa niin kunta-kuin esimerkiksi jakokuntatasolla on ollut lukuisia 
jääviysongelmia, joista on tehty tutkimuspyyntöjä poliisille. Ko. kaltainen jääviyksistä piittaamaton 
toiminta kuvastaa kemijärveläistä päätöksentekokulttuuria. 

Boreal Bioref Oy:n puuhamiehet ovat olleet aktiivisesti vaikuttamassa kyseisen kaltaisen 
päätöskulttuurin toteuttamiseen jo aiemminkin.

Kukaan kaupunginhallituksen jäsen ei ole jäävännyt itseään näiden pykälien kohdalla, vaikka Lea 
Koskela ja Kirsti Ojala ovat sähköyhtiöiden hallituksen jäseniä ja Jukka Ojala on sähköyhtiöiden 
verkkopäällikkö ja prokuristi. Koillis-Lapin Sähkö Oy, Itä-Lapin Energia Oy ja Keski-Lapin Voima 
Oy ovat keskinäisiä yhtiöitä, joilla on yhteinen hallitus. Sähköyhtiöt ja Kemijärven Kehitys Oy ovat
Boreal Bioref Oy:n osakkaita. 

Neljäs jäävi Riitta Savukoski on Kemijärven kehitys Oy:n hallituksen varajäsen. Kuntaliiton 
lakimiehen mukaan hallituksen varajäsenetkin ovat jäävejä ko. tapauksissa.

Lausunnot ja vastineen ovat antaneet siis Borealin Bioref Oy:n osakkuusyhtiöiden hallitusten 
jäsenet enemmistönä, joten niitä ei voi ottaa todellisina lausuntoina.

Lausuntoja lupaprosessiin liittyen:

1. http://paatokset.kemijarvi.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=20191928-5

Liitteet

 
Kemijärven biojalostamon ympäristö- ja vesitalousluvan 
täydennyshakemus

 Lausunto Boreal Bioref Oy:n hakemaan valmistelulupaan

2. http://paatokset.kemijarvi.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=20191927-4

Liitteet 

 
Hakemuksen tiedoksiantokuulutus / Lapin 
avi

 Suunnitelmakartta veisjohdon siirtämisestä
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3. http://paatokset.kemijarvi.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=20191926-13

Liitteet 

 Boreal Biorefin lisäselvitys purkuputken sijoittamisesta piilopadon pohjoispuolelle

 Lausunto Boreal Bioref Oy:n antamasta lisäselvityksestä jätevesien purkuputken sijoitamiselle

 
Lausuntopyyntö Kemijärven biojalostamon ympäristö- ja vesitalouslupa ja 
toiminnanaloittamislupa Kemijärvi / Kaupunki ja kaavoitusviranomainen

 
Ympäristönsuojelulain ja vesilain mukainen luhahakemus kuulutetaan uudelleen / Boreal 
Bioref Oy

Vastine hankkeeseen liittyvään valitukseen lähteiden pilaamisluvasta: 

4. http://paatokset.kemijarvi.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=20191915-8

Liitteet 

 
Kuulutus Vaasan hallinto-oikeus valitus vesilain mukaisesta päätöksestä ja kuuleminen 
valituksen johdosta

 
Valitus Vaasan Hallinto-oikeudelta valitukseen luonnontilaisten lähteiden vaarantamiskiellosta 
poikkeaminen / Boreal Bioref Oy

 
Vastinepyyntö Vaasan Hallinto-oikeudelta valitukseen luonnontilaisten lähteiden 
vaarantamiskiellosta poikkeaminen / Boreal Bioref Oy

Kemijärvellä 9.5.2019

Kunnioittaen 
                                                                                                                         

Helena Tiihonen

Asianosainen
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