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ASIA

Päätös Montreal Sports Oy:n ympäristönsuojelulain 35 §:n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Padasjoen kunnassa sijaitsevan jääkiekkomailoja
valmistavan tehtaan toimintaa. Kyseessä on olemassa oleva toiminta.

LUVAN HAKIJA

Montreal Sports Oy
Valutie 9
17500 PADASJOKI

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI
Jääkiekkomailatehdas
Padasjoen kunta, Valutie 9
Kiinteistörekisteritunnus 576-412-0003-181
Toimialatunnus 36400

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE
Ympäristönsuojelulaki 28 §:n 1 momentti, ympäristönsuojeluasetus 1 §:n 1
momentti kohta 1b (liimattuja tai laminoituja puutuotteita valmistava tehdas).

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Hämeen ympäristökeskus
Ympäristönsuojelulaki 31 §:n 2 momentti kohta 1.
Ympäristönsuojeluasetus 6 §:n 1 momentti kohta 1a (lastulevyä, kuitulevyä, vaneria tai muita puulevyjä taikka muita liimattuja tai laminoituja puutuotteita valmistava tehdas).

ASIAN VIREILLETULO
Hakemus on toimitettu Hämeen ympäristökeskukseen 25.11.2005.

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE
Suoritemaksu

5011 euroa

• Birger Jaarlin katu 13 ⋅ PL 131, 13101 Hämeenlinna ⋅ Puh. 020 490 103 ⋅ Faksi 020 490 3820 ⋅ kirjaamo.ham@ymparisto.fi ⋅ www.ymparisto.fi/ham
• Birger Jaarlin katu 13 ⋅ PB 131, FI-13101 Tavastehus, Finland ⋅ Tfn +358 20 49 01 03 ⋅ Fax +358 20 490 38 20 ⋅ kirjaamo.ham@ymparisto.fi ⋅www.miljo.fi/ham
• Kauppakatu 11 C ⋅ PL 29, 15141 Lahti ⋅ Puh. 020 490 103 ⋅ Faksi 020 490 3950 ⋅ kirjaamo.ham@ymparisto.fi ⋅ www.ymparisto.fi/ham
• Kauppakatu 11 C ⋅ PB 29, FI-15141 Lahtis, Finland ⋅ Tfn +358 20 49 01 03 ⋅ Fax +358 20 490 39 50 ⋅ kirjaamo.ham@ymparisto.fi ⋅ www.miljo.fi/ham
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Sopimus kiinteistön liittämisestä vesihuoltolaitoksen viemäriin toiminnanharjoittajan ja Padasjoen kunnan vesi- ja viemärilaitoksen välillä (pvm
20.6.2002).
Alue on asemakaavassa (hyväksytty 11.10.2004) osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (kaavamerkintä T).

LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ
Ympäristön yleiskuvaus
Montreal Sports Oy:n toiminta sijoittuu Padasjoen kunnan Taulun teollisuusalueelle. Kiinteistön lähinaapurustossa on pienteollisuustoimintaa. Rajanaapureina on pienteollisuusyrityksiä. Lähimpään asuinrakennukseen on
200 metriä. Padasjoen keskustaan on matkaa noin kilometri. Alue on liitetty
Padasjoen kunnan vesi- ja viemäriverkostoon. Kiinteistön omistaa Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Padasmaila Oy ja vuokralaisena on Montreal
Sports Oy.
Laitos ei sijaitse pohjavesialueella. Lähimmän pohjavesialueen (Naukjärvi
0457602 II luokka) raja sijaitsee laitoksesta noin 600 metriä lounaaseen
päin, ei kuitenkaan pohjavesien virtaussuunnassa.
Montreal Sports Oy:n teollisuushalli sijaitsee Päijänteen vesistöalueella ,
Suur-Päijänteen (14.2) Padasjoen osavaluma-alueella (14.251).

LAITOKSEN TOIMINTA
Yleiskuvaus toiminnasta
Tehdas valmistaa ja pintakäsittelee jääkiekkomailoja. Yhtiön tuotemerkillä
on valmistettu jääkiekkomailoja vuodesta 1960 lähtien. Alkuvaiheessa mailat valmistettiin koivusäleestä ja hieman myöhemmin aloitettiin lasikuituvahvistettujen mailojen valmistus. 1990-luvun alkupuolella yhtiö ryhtyi
valmistamaan komposiittimailoja. Tällä hetkellä tehtaassa valmistetaan
kolmea jääkiekkomailamallia; puuvartisia pelaajamailoja, maalivahdinmailoja ja komposiittimailoja. Mailoja myydään maailmanlaajuisesti. Mailatehtaan kokonaistuotanto on noin 150 tonnia ja vuosikapasiteetti noin 200 tonnia mailoja. Valmistusprosessi tapahtuu kahdessa vuorossa arkisin klo 722. Tuotanto työllistää noin 30 työntekijää. Rakennuksen kerrosala on 1962
m2.
Raaka-aineet ja kemikaalit
Raaka-aineet vuonna 2006:
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Määrä / vuosi yksikkö
30 t
50 t
4t
10 t
11 t
1t
100 t
3t

Käytettävät kemikaalit (keskimääräinen käyttö):
Tuotenimi ja aine

Käyttötarkoitus

Vuotuinen
käyttö (t)

Asetoni
Teollisuusbensiini, rikitön, raskas
n-butyyliasetaatti;
metyylietyyliketoni
Etyyliglykooliasetaatti ;
liotinbensiini (maaöljy),
kevyt, aromaattinen
Nestemäinen epoksihartsi
Polyaminoamidi;
trietyylitetramiini
Styreeni
Teollisuusbensiini,
vetykäsitelty,
raskas
(alifaattinen
liuotinbensiini)
Ksyleeni;
metyylietyyliketoksi
1-metoksipropanoli
Etanoli
Dibutyyliftalaatti

Ohennin ja liuotin
Ohennin ja liuotin

6,15
0,8

Max. varastointimäärä (t)
1
0,3

Ohennin ja liuotin

0,6

0,1

Ohennin ja liuotin

1

0,1

Liima
Liima

13
6

1
0,5

Liima
Pintakäsittely

3
1,5

1
0,5

Pintakäsittely

0,7

0,1

Taulukko on tehty hakemukseen aiemman kemikaalien käytön perusteella.
Käyttö on pienentynyt tästä vuonna 2006 ja pienenee edelleen tehtyjen
muutosten takia (mailan vartta ei enää maalata, vaan grafiikka tehdään siirtokuvalla).
Tehtaan kemikaalivarasto sijaitsee kiinteistön yläkerrassa, itäpäädyssä. Varaston seinät on rakennettu betoniharkoista ja lattiaa ei ole pinnoitettu, tilassa ei ole lattiakaivoja. Tynnyreiden alle on toiminnanharjoittaja ilmoittanut hankkivansa suoja-altaat. Varastossa on kerrallaan varastoituna hartsiliimoja, asetonia, painovärejä ja ohenteita noin 3000 kg.
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Maanalainen, lasikuidusta valmistettu yksivaippainen öljysäiliö (10 m3) sijaitsee kiinteistön yläkerrassa, länsipäädyssä (rakennus sijaitsee rinteessä ja
yläkerta on länsipäädyssä maan tasassa). Öljysäiliö on viimeksi tarkastettu
12.11.2004.
Prosessikuvaus
Tehtaassa valmistetaan kolmea eri jääkiekkomailamallia; puuvartisia pelaajamailoja, maalivahdinmailoja ja komposiittimailoja. Tehtaalla työskennellään pääsääntöisesti päivävuorossa, osa tuotannosta on vuorotyössä. Tehtaan tuotantotilat sijaitsevat kahdessa kerroksessa. Alakerrassa sijaitsee
maalivahdinmailan osavalmistus, puristus ja komposiittimailan varren valmistus. Alakerrassa olevaan raaka-ainevarastoon on tehty uusi pintakäsittely-yksikkö. Yläkerrassa on puumailan varren valmistus, kokoonpano, muotoilu ja viimeistely. Yläkerrassa on myös tuotteiden pakkaus, valmisvarastotilat, kemikaalivarasto sekä konttori.
Puuvartisten mailojen valmistus
Alihankintana valmistettuihin liimalevyaihioihin liimataan lasi/hiilikuitulujitteet levypuristimella. Tämän jälkeen aihio kulkee automaattisen varsilinjan läpi, jolloin tuloksena syntyy 15 vartta. Varret siirretään kokoonpanoon, jossa lapapuristimella liitetään lavat kiinni. Kokoonpanon jälkeen
mailat siirretään muotoiluun jyrsin/hiomakoneille. Tästä ne siirtyvät lakkaukseen ja silkkipainoon ja edelleen pakkaukseen. Valmistusprosessi on
päivätyössä (klo 7-15.30).
Komposiittimailojen valmistus
Komposiittivarren valmistus alkaa kuitukonstruktion valmistamisella tuurnan päälle kelauskoneen avulla. Aikaansaatu kuitupaketti asetetaan muottiin, joka suljetaan ilmatiiviiksi. Suljettuun muottiin ruiskutetaan kaksikomponenttinen epoksimuoviraaka-aine. Ruiskutuksen jälkeen muoviraaka-aine kovetetaan. Kovetuksen jälkeen tuote poistetaan muotista ja se on
puhdistuksen, käsihionnan, tai katkaisun jälkeen valmis kokoonpanoon.
Varret siirretään lapakoneeseen kokoonpanoon, jossa varsiin liitetään lavat
kiinni. Kokoonpanon jälkeen mailat siirretään muotoiluun jyrsin- tai hiomakoneelle. Nykyisin mailat menevät pintakäsiteltäviksi alihankkijalle,
mutta tulevaisuudessa pintakäsittely tehdään uudessa pintakäsittelyyksikössä. Pintakäsittelyn jälkeen mailat siirretään pakkaukseen. Komposiittimailojen valmistusprosessi on päivätyössä (klo 7-15.30).
Maalivahdin mailan valmistus
Osa mailoista tehdään puu- ja osa komposiittivarrella. Näiden tuotantoprosessi on sama kuin edellä kokoonpanoon asti. Tämän jälkeen varsiin ruiskutetaan suljetussa muotissa polyuretaanivaahtoa PU-koneella. Varret siirretään kokoonpanoon lapapuristimella, jossa varsiin liitetään lavat kiinni.
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Kokoonpanon jälkeen mailat siirretään muotoiluun hiomakoneella. Tästä ne
siirtyvät lakkaukseen kastolakkauskoneella ja silkkipainon kautta pakkaukseen. Valmistusprosessi on kaksivuorotyössä.
Pintakäsittely-yksikkö
Pintakäsittelyssä maalataan ja lakataan käsin ruiskuttamalla komposiittimailoja. Suurin osa maalista ja lakasta sitoutuu tuotteeseen, ylimääräinen
aines jää maalauskaapin pohjalla olevaan kaukaloon. Maalauskaapin ilmanvaihdon mukana pääsee ulkoilmaan haihtuvia hiilivetyjä noin 1100
kg/a.
Tehtaalle on rakennettu uusi pintakäsittely-yksikkö vuonna 2007. Sitä ei
kuitenkaan ole juuri käytetty, koska mailan varren grafiikkaa on muutettu
siten, että sitä ei enää maalata kuten aiemmin, vaan grafiikka tehdään painokuvan avulla. Pääsääntöisesti lakkaus tapahtuu yläkerran kastolakkausautomaatissa.
Energiankäyttö
Sähköenergian kulutus on noin 960 MWh/vuosi. Kiinteistö lämmitetään
400 kW tehoisella kevytpolttoöljykäyttöisellä kattilalla. Polttoöljyn kulutus
(Tempera 3) on noin 100 000 litraa vuodessa.
Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) ja energiatehokkuus
Toiminnanharjoittaja ei ole esittänyt arviota parhaan käyttökelpoisen tekniikan eikä energiatehokkuuden soveltamisesta.

YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN
Jätevedet
Laitos on liitetty Padasjoen kunnan vesi- ja viemäriverkostoon. Sadevedet
johdetaan Padasjoen sadevesiverkostoon. Montreal Sports Oy:n ja Padasjoen kunnan vesi ja viemärilaitoksen välillä on sopimus kiinteistön liittämisestä vesi- ja viemärilaitokseen (pvm. 20.6.2002). Jäteveden laadusta ei ole
tehty tutkimuksia.
Jätevedet ovat lähinnä sosiaalitiloissa syntyviä vesiä, viemäriin johdetun
veden määrä on noin 300 m3/a.
Maaperäpäästöt ja niiden estäminen
Päästöjä maaperään tai pohjaveteen ei hakijan mukaan ole.
Päästöt ilmaan
Hakija arvioi, että päästöjä ilmaan aiheutuu seuraavasti:
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Asetoni (komposiittivarsituotanto, kokoonpano) 1500 kg/a. Hartseissa ja
kovetteissa oleva styreeni (komposiittivarsituotanto, puuvarsituotanto)
1000 kg/a. Lakoissa ja väreissä oleva teollisuusbensiini (viimeistely) 300
kg/a. Liuotinbensiini (pintakäsittely-yksikkö) 1100 kg/a. Nämä kaikki johdetaan kohdepoiston kautta ulkoilmaan. Rikkidioksidipäästöt (öljykattila)
100 kg/a.
Uuden pintakäsittely-yksikön arvellaan lisäävän ilmaan joutuvia hiilivetypäästöjä noin 30% nykyisestä.
Melu ja liikenne
Laitoksen melupäästöt aiheutuvat pääosin ilmastoinnista. Tärinää ei laitoksen toiminnasta synny. Liikennemelu muodostuu normaalista työmatka- ja
tavaraliikennemelusta. Toiminnanharjoittaja arvioi liikennemäärän alueelle
olevan päivittäin 3 rekkakuljetusta.
Jätteiden käsittely ja hyödyntäminen sekä varastointi
Seuraavassa ulkopuolelle käsiteltäviksi toimitettavat jätteet:
Jätelaji ja numerotunnus
Puhdas puupuru
03 01 05
Lasikuitupuru,
kovettunut hartsipuru, kovettunut
epoksihartsipuru,
hiilikuitupöly,
ABS-muovipuru
ja puupuru 03 01
99, 10 11 03
Muovijäte, pussit,
kalvot, komponentit
Paperi ja kartonki
20 01 01

Sekalaiset yhdyskuntajätteet 20 03
01
Maali- ja lakkajätteet 08 01 11*
Liuotinjäte 14 06
03*

Määrä
noin
t/a
100

Syntytapa

Sijoitus ja toimituspaikka

Tuotanto

200

Muotoilu ja
varsien valmistus

Eimi-Kaluste Oy kiinteistön lämmitykseen
Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n kaatopaikka

10

Kokoonpano,
viimeistely

10

Varasto, toimisto

6

3

Silkkipaino

2

Komposiittivarren valmis-

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n kaatopaikka
Kari Lehmussaari,
Kuhmoinen, toimitus
paperiteollisuuden raaka-aineeksi
Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n kaatopaikka
Ekokem Oy
Ekokem Oy
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Pintakäsittelyyksikkö

Maali- ja lakkalietteet 08 01 13*

1

Loistelamput 20
01 21*

0,01

Metallitynnyrit
200 l (asetoni) 15
01 04
Metallitynnyrit
200 l (hartsi, isosyanaatti) 15 01
10*

50 kpl/a

Tuotanto

50 kpl/a

Tuotanto
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Ekokem Oy

Laitokselle, jolla ympäristölupa kyseisten ongelmajätteiden käsittelyyn
Onni Forsell Oy, puhdistus ja uudelleenkäyttö
Sita Oy

Tunnus YMn päätös yleisimpien jätteiden ja ongelmajätteiden luettelosta
1129/2001 mukaan. * merkityt ongelmajätteitä.
Tarkoituksena on tehdä vuoden 2008 aikana tehtaasta noin 20 metrin etäisyydelle tulenarkojen ja ympäristölle vaarallisten kemikaalien säilytykseen
erillinen varasto. Nykyisin kemikaalit varastoidaan yläkerrassa olevassa
kemikaalivarastossa. Jätteet varastoidaan tuotantotilojen yhteydessä olevissa varastotiloissa. Kiinteät ongelmajätteet varastoidaan 1000 litran metallisessa umpinaisessa kontissa rakennuksen seinustalla.
Ongelmajätteet toimitetaan Ekokem Oy:lle ja jätehuoltoa hoitaa Sita Oy.

LAITOKSEN TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU
Käyttötarkkailu
Tuotannon koneiden toiminnan tarkkailu tapahtuu koneiden käyttäjien sekä
laitosmiehen toimesta. Tuotannossa tarkkaillaan, ettei vaarallisia kemikaaleja pääse vesistöön tai viemäriin, vaan ne toimitetaan ongelmajätteisiin.
Vaikutustarkkailu
Ilma
Hakija katsoo, että päästöt ilmaan ovat niin vähäisiä, että ilmanlaadun mittaus ei ole tarpeellinen.
Vesistövaikutukset
Päästöjä vesistöön ei ole, eikä hakija katso täten vesistötarkkailua tarpeelliseksi.
Pohjavesitarkkailu
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Hakija katsoo, että vaikutuksia pohjaveteen ei ole, eikä tarkkailu ole täten
tarpeen.
Melutarkkailu
Hakija katsoo, että toiminnalla ei ole meluvaikutuksia, eikä tarkkailu ole täten tarpeen.

POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN
Riskinarviointi ja toimet onnettomuus- ja häiriötilanteiden aikana
Toiminnanharjoittaja katsoo, että suurin riski on tulipalosta. Tulipalon varalta on jauhesammuttimet ja vesipisteet tehdasrakennuksessa. Tehtaalle on
laadittu pelastussuunnitelma. Maanalainen öljysäiliö tarkastetaan säännöllisesti.

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Lupahakemuksesta tiedottaminen
Hämeen ympäristökeskus on kuuluttanut lupahakemuksesta ilmoitustaulullaan ja Padasjoen kunnan virallisella ilmoitustaululla 22.1021.11.2007 välisen ajan sekä ilmoittanut kuulutuksesta Padasjoen Sanomissa 25.10.2007.
Hakemuksesta on 16.10.2007 annettu erikseen kirjallinen tieto tiedossa oleville asianosaisille (7 kpl). Asiakirjat ovat olleet kuulutusajan nähtävillä
Padasjoen kunnanviraston kansliassa.
Tarkastukset, neuvottelut ja katselmukset
Hakemuksesta on neuvoteltu ja laitoksella on suoritettu tarkastus- ja tutustumiskäynti 21.5.2007. Tarkastus- ja neuvottelumuistiot on liitetty asiakirjoihin.
Lausunnot
Hakemuksesta on pyydetty 16.10.2007 lausunnot Padasjoen ympäristölautakunnalta, Padasjoen kunnanhallitukselta ja Padasjoen kunnan vesihuoltolaitokselta.
Padasjoen ympäristölautakunnan lausunnon tehnyt valvontajaosto toteaa
12.11.2007 saapuneessa lausunnossaan seuraavasti: Laitoksen toiminnassa
syntyvät jätteet lajitellaan eri jätejakeisiin ja toimitetaan asianmukaisille jätteenkäsittelijöille, myös energiajäte tulee lajitella erikseen.
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Viemäriin ei saa laskea ongelmajätettä tai muuta jätettä, josta olisi haittaa
jätevedenpuhdistamon toiminnalle tai lietteen asianmukaiselle käsittelylle.
Toiminnanharjoittajan on seurattava parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä. Parasta taloudellisesti käyttökelpoista tekniikkaa on hyödynnettävä raaka-aineiden valinnoissa, prosessin ajossa, ohjauksessa ja pysäyttämisessä sekä päästöjen puhdistamisessa niin, että päästöt ja laitoksen ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäiset.
Kemikaaleja ja jätteitä tulee varastoida asianmukaisissa tiloissa ja astioissa
sekä käsitellä laitosalueella siten, ettei niistä aiheudu ympäristö- tai terveyshaittaa. Maanalaisen öljysäiliön kuntoa tulee tarkkailla säännöllisesti.
Padasjoen kunnanhallitus toimitti lausunnon 21.11.2007. Lausunnossa se
ilmoittaa puoltavansa Montreal Sports Oy:n ympäristölupahakemusta.
Padasjoen kunnan vesihuoltolaitos ei toimittanut lausuntoa.
Muistutukset ja mielipiteet
Muistutuksia tai mielipiteitä ei asiasta tullut.
Hakijan kuuleminen ja vastine
Hakijalle on 10.1.2008 päivätyllä kirjeellä varattu tilaisuus tulla kuulluksi
ja esittää vastineensa ympäristölupahakemuksesta annetuista lausunnoista.
Toiminnanharjoittaja ilmoitti 17.1.2008 että se ei toimita vastinetta.

ALUEELLISEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU
Ratkaisu

Hämeen ympäristökeskus myöntää ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaisen
ympäristöluvan Montreal Sports Oy:n Padasjoella sijaitsevan jääkiekkomailatehtaan toiminnalle.
Toiminta on toteutettava lupahakemuksen mukaisesti ellei lupamääräyksissä toisin määrätä.

Lupamääräykset
Yleinen ympäristönsuojelu
1

Laitoksen ja sen oheistoimintojen ympäristönsuojelutoimia on ylläpidettävä ja edistettävä niin, ettei laitoksen toiminnasta aiheutuva melu, päästöt
ilmaan, maaperään tai viemäriin tai muu syy aiheuta joko välittömästi tai
välillisesti vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle tai muuta ympäristön vahingollista muuttumista tai ympäristön roskaantumista tai yleistä
viihtyisyyden alenemista.
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Tarvittaessa on selvitettävä ympäristövaikutukset ja ryhdyttävä Hämeen
ympäristökeskuksen edellyttämiin ympäristönsuojelutoimenpiteisiin haittojen ehkäisemiseksi tai poistamiseksi. Ympäristökeskus päättää toimenpiteistä erikseen. (YSL 5, 7, 8, 42§, JL 6, 19§, NaapL 17§).
Ilmansuojelu
2

Hajapäästöinä yleisilmanvaihdon ja tehdastilojen ovien ja ikkunoiden
kautta syntyvät haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöt on pidettävä
mahdollisimman pienenä esimerkiksi pienentämällä yleisilmanvaihtoa
työajan ulkopuolella, kiinnittämällä huomiota työtapojen, kemikaalien ja
jätteiden käsittelyyn sekä vahinkotilanteisiin. (YSL 42, 43§)

Meluntorjunta
3

Melutaso eniten melulle altistuvissa asumiseen käytettävissä kohteissa ulkona ei saa laitoksen toiminta-aikana ylittää melun A-painotettua ekvivalenttitasoa 55 dB päivällä (kello 7-22) eikä 50 dB yöllä (kello 22-7). Jos
melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, mittaus- tai laskentatulokseen lisätään 5 dB ennen sen vertaamista sallittuun melutasoon. Mikäli melutaso ylittyy, tulee toiminnanharjoittajan ryhtyä toimenpiteisiin
meluhaitan vähentämiseksi. (YSL 5 §, 42 §, 55 §, 83 §, 108 §, NaapL 17
§)

Jätteet ja niiden käsittely ja hyödyntäminen
4

Laitoksella on kaikin tavoin pyrittävä vähentämään jätteiden muodostumista. Kaikki teknisesti ja taloudellisesti hyödynnettävissä olevat jätteet
on lajiteltava ja toimitettava hyötykäyttöön. Hyötykäyttöön eikä kaatopaikalle saa toimittaa jätteitä, joista voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle
tai ympäristölle.
Toiminnassa muodostuvat hyödyntämiskelpoiset jätteet tulee lajitella ja
varastoida kiinteistöllä siten, että niistä ei aiheudu roskaantumis- tai muuta
haittaa ympäristölle. Jätteet tulee ensisijaisesti toimittaa hyötykäyttöön.
(YSL 7, 42, 43, 45 §, JäteL 4, 6, 9, 12, 15, 19§, JäteA 5, 6 §, VNp
962/1997, VNp 883/1998)

5

Kaatopaikalle toimitettavien jätteiden kaatopaikkakelpoisuus on tarvittaessa selvitettävä jätteiden perusmäärittelyllä. Jätteet on toimitettava paikkaan, jolla on ympäristönsuojelulain mukainen lupa vastaanottaa kyseisiä
jätteitä. (YSL 7, 42, 43, 45 §, JäteL 4, 6, 9, 12, 15, 19§, JäteA 5, 6 §)

6

Ongelmajätteet on toimitettava vähintään kerran vuodessa käsiteltäväksi
laitokseen, jolla on luvassa kyseinen ongelmajätteen vastaanotto ja käsittely hyväksytty. Erilaatuisia ongelmajätteitä ei saa sekoittaa keskenään eikä muihin jätteisiin. Ongelmajätteet on säilytettävä tiiviisti suljetuissa astioissa ja ne tulee varastoida varoaltain varustetuissa astioissa tai tiiviillä
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reunuksellisella tai reunakorokkein varustetulla alustalla ja siten, että vuototapauksissa ongelmajätteet saadaan kerättyä talteen.
Ongelmajätteiden pakkauksissa on oltava laatua ja vaarallisuutta osoittavat
merkinnät. Ongelmajätteiden siirtoa varten on laadittava siirtoasiakirja,
joka annetaan jätteen kuljettajalle luovutettavaksi edelleen ongelmajätteen
vastaanottajalle. Siirtoasiakirja tai sen jäljennös on säilytettävä neljän
vuoden ajan. (YSL 7, 42, 43, 45 §, JäteL 4, 6, 9, 12, 15, 19§, JäteA 5, 6 §,
VNp 101/1997, VNp 962/1997, VNp 883/1998, VNp 659/1996)
7

Toiminnasta syntynyt liimapitoinen puujäte tulee toimittaa poltettavaksi
sellaiseen laitokseen, jonka ympäristöluvassa on hyväksytty kyseisenlaisen jätteen poltto. (YSL 42, 43§, YSA 37§, JäteL 6§, NaapL 17§)

Päästöt viemäriin
8

Saniteetti- ja prosessijätevedet voidaan johtaa Padasjoen kunnan viemäriverkostoon. Jätevesien laatu, määrä tai niiden vaihtelut eivät saa aiheuttaa
haittaa viemäriverkostolle, jätevedenpuhdistamolle tai lietteen hyötykäytölle. Viemäriin ei saa laskea ongelmajätteitä. Jäteveden pääsy viemäriin
tulee voida estää välittömästi, jos jäteveden ominaisuudet eivät täytä viemäriin johdettavalle jätevedelle asetettuja vaatimuksia.
Jäteveden on täytettävä vesihuoltolaitoksen asettamat vaatimukset. (YSL
42, 43§)

Kemikaalien käsittely ja maaperänsuojelu
9

Raaka-aineet, polttoöljy, tuotteet ja jätteet on varastoitava ja käsiteltävä siten, että niistä ei aiheudu maaperään, pohjavesiin, sadevesiviemäriin, tai
ilmaan päästöjä, joista voi aiheutua ympäristö-, viihtyisyys- tai terveyshaittaa. (YSL 42 §, 43 §, 45 §, JäteL 6 §)

10

Rakennuksen sisällä olevat kemikaalisäiliöt on sijoitettava tiiviiseen ja varastoitavan kemikaalin vaikutusta kestävään suoja-altaaseen. Suoja-allas
voidaan rakentaa erillisenä altaana tai muodostamalla rakennuksessa olevan säiliötilan alaosasta tiivis allas. Allastus tulee tehdä siten, että vuodot
voidaan havaita ja kerätä talteen ja mitoitettava niin, että siihen mahtuu
vähintään 1,1 kertaisesti suurimman varastoitavan säiliön rikkoutuessa
vuotanut kemikaali. Suoja-altaan pinnan on kestettävä nopeimmin imeytyvää kemikaalia vähintään 24 tuntia.
Tilojen, joissa käytetään ympäristölle tai terveydelle haitallista kemikaalia,
lattiakaivot on varustettava sulkuventtiileillä, jotka on pidettävä normaalisti suljettuina ja ne saa avata vasta, kun on varmistettu, ettei kaivoon ole
päässyt kemikaaleja. Muutoin on edellä mainitut lattiakaivot suljettava ja
lattiat päällystettävä riittävän tiiviillä pinnoitteella. Viemäreiden ja tarkastuskaivojen materiaalin on kestettävä kaikkia laitoksella käsiteltäviä kemi-
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kaaleja, jotka voivat joutua viemäriin. Lattiakaivot ja viemäriliitännät on
varustettava tarpeellisin ilmaisimin ja hälytyslaittein.
Kemikaalien ja ongelmajätteiden varastointitilojen saneeraus tulee toteuttaa 31.12.2008 mennessä. Hämeen ympäristökeskus tarkastaa tilojen
asianmukaisuuden ennen niiden käyttöönottoa. Tarkastusta on pyydettävä
Hämeen ympäristökeskukselta. (YSL 7 §, 8 §, 42 §, 43 §, 45 §, JäteL 6 §)
11

Alueet, joilla ympäristölle haitallisia aineita tai kemikaaleja kuormataan
tai lastataan, on päällystettävä tiiviillä päällystemateriaalilla ja sen kunnosta on huolehdittava. Kallistukset asfaltoidulla alueella on tehtävä siten, että
vuotoaineet saadaan kerättyä talteen. Keräysaltaan tilavuuden tulee vastata
vähintään suurimman kuljetussäiliön tilavuutta. Ympäristölle haitallisten
aineiden ja kemikaalien lastaus tai purku on tehtävä laitoksen edustajan
valvonnassa. (YSL 7 §, 8 §, 42 §, 43 §, 45 §, JäteL 6 §)

Paras käyttökelpoinen tekniikka
12

Toiminnanharjoittajan on seurattava parhaan käyttökelpoisen tekniikan
kehittymistä. Parasta käyttökelpoista tekniikkaa on hyödynnettävä laitoksen toiminnoissa niin, että päästöt ja laitoksen ympäristövaikutukset ovat
mahdollisimman vähäiset. (YSL 5 §, 42 §, 43 §, YSA 37 §, JäteL 51 §)

Häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet
13

Mikäli laitteistoihin tulee häiriöitä, jotka lisäävät päästöjen määrää tai haitallisuutta, laitteet on saatettava toimintakuntoon niin pian kuin se teknisesti on mahdollista.
Päästöjä, melua tai muuta ympäristöhaittaa lisäävistä häiriöistä tai onnettomuuksista, joissa esimerkiksi aineita pääsee maaperään, pinta- tai pohjavesiin, viemäriin tai ilmaan, on viipymättä ilmoitettava Hämeen ympäristökeskukselle ja Padasjoen ympäristöviranomaisille. Ympäristövahingon
tapahtuessa tai ympäristövahingon vaaran uhatessa toiminnanharjoittaja on
velvollinen ryhtymään viipymättä toimenpiteisiin vahinkojen torjumiseksi
ja tapahtuman toistumisen estämiseksi.
Laitoksella tulee olla ja laitoksen tulee pitää ajan tasalla erilaisia vaara- ja
poikkeustilanteita varten ympäristövahinkojen torjuntasuunnitelma, josta
ilmenee ohjeet vahinkojen ja seurausten rajoittamiseksi. Suunnitelma tulee
tehdä 31.12.2008 mennessä. Suunnitelmaan tulee liittää tarkennettu suunnitelma onnettomuuksiin ja häiriötilanteisiin varautumisesta. Suunnitelma
tulee lähettää tiedoksi Hämeen ympäristökeskukseen ja Padasjoen ympäristöviranomaiselle.
Toiminnanharjoittajalla tulee olla riittävästi ympäristövahinkojen torjuntalaitteita ja -tarvikkeita aina saatavilla. Toiminnanharjoittaja on velvollinen
huolehtimaan, että laitoksella on saatavissa torjuntalaitteiden ja tarvikkei-
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den käyttöön perehtynyttä henkilöstöä. (YSL 62 §, 76 §, YSA 30 §, JäteL
51 §)
Tarkkailu- ja raportointimääräykset
14

Toiminnan pohjavesi-, melu- ja ilmapäästöjä on tarvittaessa tarkkailtava.
Toiminnanharjoittajan tulee tarvittaessa osallistua toimintojen ympäristövaikutuksia koskeviin selvityksiin Hämeen ympäristökeskuksen edellyttämällä tavalla. (YSL 5 §, 42 §, 83 §, JäteL 51 §, 52 §)

15

Viemäriin johdettavan nesteen koostumuksesta on tehtävä 31.12.2008
mennessä kertaluonteinen selvitys alueellisen ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla. Tehdyt jäteveden kuormitustarkkailutulokset tulee lähettää tiedoksi myös Hämeen ympäristökeskukseen. (YSL 5, 46§)

16

Laitoksen toiminnasta sekä valvonta- ja tarkkailutiedoista on laadittava vianomaisen edellyttämällä tavalla tilastot ja raportti, joka on toimitettava
seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä Hämeen ympäristökeskukselle ja Padasjoen ympäristönsuojeluviranomaiselle. Vuosiraportista on käytävä ilmi muun muassa seuraavat tiedot:
Tiedot tuotannosta:
vuotuinen tuotantomäärä (tuotteen laatu ja määrä), tuotannon käyntiajat
prosesseittain (h/a), energian käyttötiedot ja energiasäästötoimenpiteet,
tuotannossa käytettävien kemikaalien laatutiedot ja kulutusmäärät, suunnitteilla olevat muutokset laitoksessa ja sen toiminnassa. Tieto ympäristövahinkovakuutuksen voimassaolosta.
Tiedot jätehuollosta:
jätteiden laatu, laji, määrä sekä hyödyntämis- ja käsittelytavat, varastointi,
edelleen toimittaminen (mukaan lukien jätevesi ja sen analysointitulokset),
jätteen kuljettajat, toimituskohteet ja päivämäärät, sekä kaatopaikkakelpoisuustestien tulokset. Jätteiden luokittelussa tulee käyttää ympäristöministeriön asetuksessa [YmA 1129/2001] esiintyvää jaottelua.
Tiedot päästöistä ja tarkkailusta:
yhteenveto ympäristönsuojelun kannalta olennaisista huoltotoimenpiteistä
(prosessit, puhdistimet, mittalaitteet), tiedot ympäristönsuojelun kannalta
merkittävistä häiriötilanteista (ajankohta, kestoaika, syy, arvio päästöistä
ja niiden ympäristövaikutuksista sekä suoritetut toimenpiteet), yhteenveto
käyttö- pohjavesi-, päästötarkkailusta sekä vaikutustarkkailusta, päästömääristä, analyysituloksista, näytepisteistä, laskenta- tai mittausperusteista, mittausraporteista, arvio tulosten luotettavuudesta, vuosittaisten raakaaine- ja päästömäärien vertailu tähän päätökseen kirjattuihin tai myöhemmin muutoksena ilmoitettuihin tietoiin.
Vuosiyhteenveto kirjanpidosta edellä mainittuine tietoineen on toimitettava vuosittain helmikuun loppuun mennessä Hämeen ympäristökeskukselle
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ja Padasjoen ympäristöviranomaiselle viranomaisen edellyttämällä tavalla.
(YSL 46, 47§, YSA 19, 36§, JäteL 51§)
17

Koneita, puhdistuslaitteita, varastoja, säiliöitä, putkistoja sekä valvonta- ja
hälytyslaitteita, niiden kuntoa ja toimintaa tulee tarkkailla säännöllisesti ja
ryhtyä viipymättä tarvittaviin huolto- ja korjaustoimenpiteisiin. Polttonestesäiliöiden, kemikaalivarastojen, säiliöiden ja putkistojen kunto sekä suoja-altaiden, tiiviys tulee tarkistuttaa säännöllisesti tehtävän tarkastussuunnitelman mukaisesti. Tarvittaessa tulee ryhtyä viipymättä korjaustoimenpiteisiin. (YSL 5, 42§, JL 51§)

18

Toiminnanharjoittajan on esitettävä laitoksen hoidosta, käytöstä, käytöstä
poistamisesta, ja toiminnan tarkkailusta vastaavan yhdyshenkilön nimi kirjallisesti Hämeen ympäristökeskukselle ja Padasjoen ympäristöviranomaiselle 31.3.2008 mennessä. Yhdyshenkilön asiantuntemuksen ylläpidosta
on huolehdittava.(YSL 43, 45§)

Toiminnan lopettaminen tai muuttaminen
19

Toiminnanharjoittajan on hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään yhdeksän
kuukautta, ennen toiminnan lopettamista esitettävä yksityiskohtainen
suunnitelma ympäristönsuojelua koskevista laitoksen lopettamiseen liittyvistä toimista.
Toiminnanharjoittajan on hyvissä ajoin ennen toiminnan olennaista muuttamista ilmoitettava siitä Hämeen ympäristökeskukselle.(YSL 43, 81, 90§,
YSA 19§)

Ympäristövahinkovakuutus
20

Laitoksella on oltava lakisääteinen ympäristövahinkovakuutus kolmen (3)
kuukauden kuluessa luvan lainvoimaiseksi tulosta. Tiedot vakuutuksesta
tulee toimittaa Hämeen ympäristökeskukseen.(Asetus ympäristövahinkovakuutuksesta 717/98, 1 §, 2 §)

RATKAISUN PERUSTELUT
Lupaharkinnan perusteet ja luvan myöntämisen edellytykset
Montreal Sports Oy:n jääkiekkomailatehtaan toiminta edellyttää YSL 28
§:n mukaista ympäristölupaa.
Kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä, toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset.
Toimittaessa tämän päätöksen mukaisesti laitoksen toiminnasta ei nykytietämyksen mukaan aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön
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pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä
kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua
kohtuutonta rasitusta.
Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon toiminnan aiheuttama pilaantumisen todennäköisyys ja onnettomuusriski sekä alueen kaavamääräykset.
Asemakaavassa alue on varattu ympäristöhaittaa aiheuttamattoman teollisuuden korttelialueeksi. Sijoituspaikka on asemakaavan mukainen.
Lupamääräysten yksilöidyt perustelut
Toimintojen ympäristönsuojelun tason ylläpitäminen ja mahdollisimman
hyvien haittojen torjuntakeinojen soveltaminen edellyttävät päästöjen ja
ympäristövaikutusten jatkuvaa seurantaa ja ympäristönsuojelutoimien kehittämistä.
Mikäli ympäristönsuojelun tavoitteita ei saavuteta tai toiminnasta syntyy
ennalta arvaamattomia ympäristövaikutuksia, toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä erityisiin toimenpiteisiin ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi tai
poistamiseksi. (Lupamääräys 1).
Laitos jää liuottimien käytön mukaan laskettuna alle ns. VOC-asetuksen
(VNA 435/2001) soveltamisrajan (Laminointi kohta 10, 5 tonnia/a). Ilmoitettu ohentimien ja liuottimien käyttö oli vuonna 2006 yhteensä 4 tonnia.
Käytännössä liuottimien käyttö tulee pienenemään tästä mailan varsiin tehtyjen grafiikkamuutosten ansiosta. Grafiikkaa ei enää maalata kuten aiemmin, vaan se tehdään siirtokuvan avulla. VOC-päästöjen vähentämisestä tulee kuitenkin huolehtia esimerkiksi pienentämällä yleisilmanvaihtoa työajan ulkopuolella, kiinnittämällä huomiota työtapojen, kemikaalien ja jätteiden käsittelyyn sekä vahinkotilanteisiin. (Lupamääräys 2).
Toiminnasta aiheutuva melu ei saa aiheuttaa haittaa ympäristön asukkaille.
Asumiseen käytettävillä alueilla on ohjeena, että melutaso ei saa ulkona
ylittää A-painotettua ekvivalenttitason päiväohjearvoa (7-22) 55dB, eikä
yöohjearvoa (klo 22-7) 50 dB. (Lupamääräys 3)
Jätelain perusperiaatteena on, että hyödyntämiskelpoiset jätteet tulee ensisijaisesti hyödyntää materiaalina ja toissijaisesti energiana. Toiminta ei saa
aiheuttaa roskaantumis- tai muuta haittaa. (Lupamääräys 4-6)
Liimapitoisen puun poltto tulee tapahtua olosuhteissa, joissa se tapahtuu
haitattomasti (lämpötila yli 850 o C). (Lupamääräys 7)
Toimittaessa hakemuksen esittämällä tavalla, ei laitoksen jätevesistä aiheudu haittaa tai vaaraa Padasjoen jätevedenpuhdistamolle tai lietteen hyötykäytölle. (Lupamääräys 8)
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Tuotteiden, jätteiden tai raaka-aineiden varastointi tai käyttö ei saa aiheuttaa maaperään, pohjavesiin, sadevesiviemäriin tai ilmaan päästöjä tai muuta
haittaa. Määräyksellä kemikaalien lastaus- ja purkualueen viemäröinnistä
varmistetaan että haitalliset jätevedet eivät joudu sadevesiviemäröinnin
kautta suoraan maastoon jos lastaus- tai purkuvaiheessa esimerkiksi jokin
kemikaaliastia rikkoontuu. (Lupamääräykset 9, 10 ja 11)
Toiminnanharjoittaja on velvollinen seuraamaan alan parasta käyttökelpoista tekniikkaa ja soveltamaan sitä tuotantoon. (Lupamääräys 12)
Ilmoitusvelvollisuus poikkeuksellisista päästöistä ja häiriöistä on määrätty
viranomaisten ja lähiasukkaiden tiedonsaannin varmistamiseksi. Ympäristöhaittoja aiheuttavat laiterikot tulee korjata viivytyksittä. (Lupamääräys
13)
Jäteveden tarkkailua ei tähän asti ole tehty. Toiminnanharjoittajan selvilläolovelvollisuuteen kuuluu myös tieto jätevesiensä laadusta. Jätevesien tarkkailu tulee tehdä Padasjoen vesihuoltolaitoksen vaatimusten mukaisesti.
Tieto on tarpeen myös Padasjoen vesi- ja viemärilaitokselle ja Hämeen
ympäristökeskukselle laitoksen valvontaa varten. Mikäli osoittautuu tarpeelliseksi, tulee Hämeen ympäristökeskus antamaan lisämääräyksiä jäteveden johtamisesta tai tarkkailusta. (Lupamääräys 15)
Lupamääräykset 16 ja 17 ovat tarpeen toiminnan seuraamiseksi ja valvontaa varten tarpeellisten tietojen antamiseksi viranomaisille. Tiedot ovat tarpeen myös lupamääräysten valvontaa varten. Toiminnanharjoittajan tulee
olla lisäksi selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista.
Vuosiraportointi tulisi tehdä Hämeen ympäristökeskukselle ympäristöhallinnon tietojärjestelmän, eli ns. Tyvi-palvelun kautta. Jos raportoitavaksi
edellytettyjä tietoja ei ole mahdollista toimittaa tietojärjestelmän kautta, tulee kyseiset tiedot saattaa muulla tapaa Hämeen ympäristökeskuksen tietoon.
Yhdyshenkilön asettaminen helpottaa laitoksen valvontaa. (Lupamääräys
18)
Jos laitoksen toiminta loppuu antaa ympäristökeskus toiminnan lopettamista koskevat määräykset. Oleellisista toiminnan muutoksista tulee ilmoittaa Hämeen ympäristökeskukselle. ( Lupamääräys 19)
Laitoksella tulee olla lakisääteinen ympäristövahinkovakuutus. Tiedot vakuutuksesta tarvitaan valvonnallisista syistä. (Lupamääräys 20)
Vastaus yksilöityihin vaatimuksiin ja lausuntoihin
Padasjoen ympäristölautakunnan vaatimukset jätteiden käsittelystä on
huomioitu lupamääräyksissä 4, 5, 6 ja 7. Vaatimus viemäriin johdettavan
jäteveden laadusta on huomioitu lupamääräyksissä 8 ja 15. Vaatimukset
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parhaan käyttökelpoisen tekniikan käytöstä ja kemikaalien varastoinnista
on huomioitu lupamääräyksissä 12, 9, 10 ja 11.

LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN
Päätöksen voimassaolo
Päätös on voimassa toistaiseksi. Toiminnan olennainen muuttaminen edellyttää ympäristölupaa.
Lupamääräysten tarkistaminen
Toiminnanharjoittajan tulee 31.12.2017 mennessä tehdä uusi hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi.
Ympäristölupahakemukseen on liitettävä lupamääräysten tarkistamista varten muun tarvittavan selvityksen ohella selvitys parhaan käyttökelpoisen
tekniikan ja energiatehokkuuden toteutumisesta laitoksen toiminnassa.
Maininta lupaa ankaramman asetuksen noudattamisesta
Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä
noudatettava.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET
Ympäristönsuojelulaki 4.2.2000/86 (YSL) 5-7, 8, 28, 35-38, 41-47, 52-56,
62, 76, 81, 83, 90, 96-97, 105, 108§
Ympäristönsuojeluasetus 18.2.2000/169 (YSA) 1, 6, 16-19, 23, 30, 36, 37§
Jätelaki 3.12.1993/1072 (JL) 4 §, 6-9 §, 12 §, 15 §, 19 §, 51-52 §
Jäteasetus 22.12.1993/1390 (JA) 3, 3a , 5-10, 22 §
Laki eräistä naapuruussuhteista 13.2.1920/26 (NaapL) 17 §
Asetus ympäristövahinkovakuutuksesta 717/98, 1 §, 2 §)
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (VNp 993/1992)
Valtioneuvoston päätös ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä (VNp 659/1996)
Valtioneuvoston päätös öljyjätehuollosta (VNp 101/1997)
Valtioneuvoston päätös pakkauksista ja pakkausjätteistä VNp 962/1997
Ympäristöministeriön asetus yleisempien jätteiden sekä ongelmajätteiden
luettelosta (YMA 1129/2001)
Valtioneuvoston päätös keräyspaperin talteenotosta ja hyödyntämisestä
(VNp 883/1998)
Ympäristöministeriön asetus alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista
suoritteista (YmpA 1237/2003)
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KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Tämän ympäristöluvan käsittelystä peritään valtion maksuperustelain
(150/92) ja ympäristöministeriön asetuksen (1237/2003) alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista perusteella 5011 euroa.
Maksun suuruus perustuu alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista
suoritteista annettuun ympäristöministeriön asetuksen liitteenä olevaan
maksutaulukkoon. Liimattuja tai laminoituja puutuotteita valmistavan tehtaan maksu on 7710 euroa. Maksu peritään 35% taulukon arvoa pienempänä, koska käytetty työmäärä on taulukossa ilmoitettua pienempi.

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös

Montreal Sports Oy, saantitodistuksella

Jäljennös päätöksestä
Padasjoen ympäristölautakunta
Padasjoen kunnanhallitus
Padasjoen vesihuoltolaitos
Suomen ympäristökeskus (sähköisessä muodossa)
Ilmoitus päätöksestä
Asianosaisille, joille lupahakemuksesta on erikseen annettu tieto
Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla ja lehdessä
Hämeen ympäristökeskus tiedottaa tästä päätöksestä julkisesti kuuluttamalla Padasjoen kunnan virallisella ilmoitustaululla ja Padasjoen Sanomatlehdessä.
Lisätiedot
Lisätietoja päätöksestä antaa ympäristöinsinööri Kari Ratilainen. Sähköpostiosoite kari.ratilainen@ymparisto.fi, puhelinnumero 040 8422637 tai 020
4903883.
MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen haetaan valittamalla muutosta Vaasan hallintooikeudelta.
Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä
kuin pääasiasta. Valituskirjelmä toimitetaan päätöksen tehneelle viranomaiselle. Valitusosoitus on liitteenä. Viimeinen valituksen jättöpäivä on
22.2.2008.
Valitusoikeus tähän päätökseen on:
- sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea;
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- rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden-, tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden
edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät;
- toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan
ympäristövaikutukset ilmenevät;
- toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella;
- muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella (YSL 97 §).

LIITE

Osastopäällikkö,
yli-insinööri

Pirjo Mäkinen

Ympäristöinsinööri

Kari Ratilainen

Valitusosoitus

Liite
VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
Hämeen ympäristökeskuksen päätökseen ja/tai päätökseen asian käsittelystä perittävästä maksusta tyytymätön saa hakea siihen muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on toimitettava liitteineen valitusajassa Hämeen ympäristökeskukseen.
Valitusaika
Valitus on toimitettava Hämeen ympäristökeskukseen viimeistään kolmantenakymmenentenä (30) päivänä päätöksen antamispäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Jos
valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä.
Valituksen sisältö
Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle
voidaan toimittaa
- päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin muutosta haetaan, mitä muutoksia vaa
ditaan tehtäväksi ja millä perusteella muutosta vaaditaan.
Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai
jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava
myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.
Valituksen liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä
- ympäristökeskuksen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
-asiamiehen valtakirja.
Valituksen toimittaminen perille
Valituskirjelmän voi viedä valittaja itse tai hänen valtuuttamansa asiamies. Sen voi
omalla vastuulla lähettää myös postitse tai toimittaa lähetin välityksellä tai sähköisesti.
Valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa
oikeudenkäyntimaksu 82 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeudenkäynti
viranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa (701/1993) on
erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.
Hämeen ympäristökeskus
käyntiosoite: Birger Jaarlin katu 13; postiosoite: PL 131, 13101 Hämeenlinna
puhelin: 020 490 103; faksi 020 490 3820; aukioloaika: 8.00 –16.15
e-mail: kirjaamo.ham@ymparisto.fi

