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ASIA
Päätös ympäristönsuojelulain 35 §:n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee
Oy Mar-Con Polymers Ltd:n Kiikan tuotantolaitoksen toimintaa
LUVAN HAKIJA
Oy Mar-Con Polymers Ltd
Kikkerläntie 72
38300 Kiikka
LAITOS/TOIMINTA JA SEN SIJAINTI
Oy Mar-Con Polymers Ltd:n Kiikan tuotantolaitoksessa valmistetaan teknisiä
kumituotteita vulganoimalla ruisku- ja ahtopuristusmenetelmällä.
LUVAN HAKEMISEN PERUSTE
Teknisiä kumituotteita valmistava tehdas on lupavelvollinen ympäristönsuojelulain 28 § 1 momentin ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 § 1 momentin
kohdan 4 e mukaan.
LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Toimivaltainen lupaviranomainen on ympäristönsuojeluasetuksen 6 § 1 momentin kohdan 4 d mukaan alueellinen ympäristökeskus.
ASIAN VIREILLETULO
Hakemus on toimitettu Pirkanmaan ympäristökeskukseen 12.10.2007, jolloin
se on tullut vireille.

KÄSITTELYMAKSU 6922,50 €
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TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE
Toiminnalla ei ole aiempaa ympäristölupaa. Kiinteistön omistaja Rubcon Oy
on tehnyt Äetsän kunnan viemärilaitoksen kanssa liittymissopimuksen
21.11.2000. Alueella on voimassa vahvistettu Taajamien ja Kokemäenjokilaakson osayleiskaava, jossa tehdasalue on merkinnällä TY.
LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ
Laitos sijaitsee Kikkelän teollisuusalueella. Teollinen toiminta kiinteistöllä on
alkanut vuonna 1975. Sitä ennen kiinteistössä on toiminut maatila. Rakennukset on luetteloitu suojelukohteiksi. Laitoksen lähiympäristössä on maa- ja
metsätalousalueita, asutusta sekä Kumijaloste Oy:n teollisuuslaitos. Kiinteistön rekisteritunnus on 988-413-3-68.
Ympäristön tila ja laatu
Oy Marcon-Polymers Ltd sijaitsee valtioneuvoston periaatepäätöksen
5.1.1995 mukaan (perustuu maisema-aluetyöryhmän mietintöön 66/1992)
valtakunnallisesti arvokkaalla Kokemäenjokilaakson maisema-alueella sekä
Kokemäenjoen kulttuurimaisemassa (arvokas kulttuurihistoriallinen ympäristö).
Lähimmillään vajaan puolen kilometrin etäisyydellä laitoksesta on Kinnalan I
luokan pohjavesialue. Noin 2,5 km etäisyydellä sijaitsee Natura2000 –
verkostoon kuuluva Kilpikosken alue.
Ilman laatu
Ilman laatuun vaikuttaa lähistöllä sijaitseva Kumijaloste Oy:n kumitehtaan
haju.
Maaperän tila
Tehdasalueella ei ole tehty maaperätutkimuksia, mutta hakijan tiedossa ei ole
maaperän pilaantumista.
Melu, liikenne ja muu kuormitus alueella
Kikkerläntiellä henkilöautoliikennettä on noin 20 kiinteistöön ja raskasta liikennettä kahdelle tehtaalle noin 20 ajoneuvoa/vrk.
LAITOKSEN TOIMINTA
Oy Mar-Con Polymers Ltd on teknisiä polymeerituotteita valmistava yritys,
joka kuuluu kansainväliseen Trelleborg-konserniin. Kiikan tuotantolaitoksella
valmistetaan muottituotteita, tiivistekehiä, silikoniletkuja ja silikonimuotonauhoja.
Tuotteet, tuotanto ja kapasiteetti
Tehtaan tuotteet ovat elastiset läpivienti- ja tiivisteratkaisut teollisuudelle sekä jäähdytysjärjestelmän letkut ajoneuvoteollisuudelle.
Tuotantoa on pääosin katkeavassa kolmivuorossa. Tuotantohuippujen aikana
työskennellään myös viikonloppuisin. Kapasiteetti on n. 200 tonnia raakaainetta /a, jolloin käyntiaika on 24 h/vrk ja n. 104 h/vko.
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Energiankäyttö
Pääasiallisena energianlähteenä on sähkö. Sähkönkulutus vuonna 2006 oli n.
1,8 GWh. Eniten sähköenergiaa kuluttavat ruisku- ja tasopuristimien lämpölevyt.
Prosessit
1. Perinteinen kumituotteiden valmistus vulganoimalla ruiskuvalukoneilla ja
ahtopuristimilla.
2. Nestesilikonituotteiden vulganointi ruiskuvalukoneilla.
3. Silikonituotteiden vulganointi ahtopuristimilla.
4. Silikoniletkujen vulganointi käärintämenetelmällä.
5. raaka-aineen sekoitusprosessi
Raaka-aineet
Raaka-aineseoksia ei valmisteta itse, vaan pääsääntöisesti ne ostetaan valmiina muilta toimittajilta. Ainoastaan sähköä johtavat seokset sekoitetaan tehtaalla.
Raaka-aine

Varastointimäärä t

Käyttö
t/a

EPDM kumi
NBR kumi
CR kumi
NR luonnonkumi
SBR synteettinen kumiraaka-aine
PCP kumiraaka-aine
CSPE Hypalon
Silikonikumi (HTV)
Silikonikumi (LSR)

12
3
1
2
2

103
5
6
5
8

0,2
0,1
5
0,4

0,5
0,3
25
7

Kemikaalit
Tuotannossa käytetään n. 250 kg vuodessa erilaisia voiteluaineita, liuottimia
ja liimoja, jotka ovat terveydelle haitallisia tai ärsyttäviä kemikaaleja.
Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) ja energiatehokkuus
Energiaa säästetään tuotannossa katkaisemalla tasopuristimista virta silloin
kun ne eivät ole käytössä. Päälle kytkentä toimii ajastimella. Yritys etsii
energian säästökohteita ympäristöohjelmansa mukaisesti edelleen.
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YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN
Jätevedet ja päästöt vesiin ja viemäriin
Vedenkulutus vuonna 2006 oli 564 m3. Vuonna 1997 ruiskuvalukoneille rakennettiin jäähdytysveden sisäinen kiertojärjestelmä, joka säästää noin 3700
m3 vettä vuodessa. Viemäriin joutuu vain talous- ja saniteettivesiä.
Päästöt ilmaan
Ilmaan pääsee pieniä määriä haihtuvia orgaanisia yhdisteitä.
Melu ja tärinä
Toiminnasta ei aiheudu haitallista melua tehdasrakennuksen ulkopuolelle.
Jätteet ja niiden käsittely ja hyödyntäminen
Toiminnasta syntyneet jätteet vuoden ajalta:
jätenimike
hydrauliikkaöljy
Imeytysaine (öljy)
Loisteputket
Liima ja maalijäte
Akkujäte
Kumijäte
Metallijäte
Muovijäte

numerotunnus
13 01 11*
13 01 11*
20 01 21*
07 02 04*
16 06 01*
07 02 99
16 01 17
15 01 02

Määrä t/a
0,55
0,044
0,003
0,027
0,030
24
7,7
2,4

Pahvi- ja paperi
Puujäte
Värikasetit
Paristot
Sekalainen teollisuusjäte
biojäte

15 01 01
15 01 03
070299
16 06 03*
20 03 01
20 01 08

2,673
0,3
0,003
0,017
8,990
5,547

käsittely
ongelmajätteenä
"
"
"
"
hyöd. energiana
kierrätys
kierrätys/hyöd.energiana
kierrätys
kierrätys
toimittajalle
ongelmajätteenä
kaatopaikka
kompostointilaitos

TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN
Hakemuksessaan toiminnanharjoittaja arvioi, että laitoksen toiminnalla ei
normaalitilanteessa ole merkittäviä ympäristövaikutuksia. Laitos sijaitsee teollisuusalueella. Vaikutukset ympäröivään luontoon, luonnonsuojeluarvoihin
ja rakennettuun ympäristöön ovat vähäiset.
Laitos ei sijaitse pohjavesialueella eikä toiminnalla normaalitilanteessa ole
vaikutusta maaperään tai pohjaveteen.
Vaikutus ilmaan
Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöt ovat vähäiset ja niiden vaikutus
ilman laatuun on korkeintaan paikallinen.
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Melun ja tärinän vaikutukset
Toiminnasta ei aiheudu merkittää haitallista melua ympäristöön.
LAITOKSEN TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU
Käyttötarkkailu
Koneen käyttäjät tarkkailevat oman koneensa toimintaa. Lisäksi tehdään Elmeri-työturvallisuustarkastus kahden viikon välein.
Päästötarkkailu (vesi, ilma, melu, jätteet)
Prosessipäästöjä ei tarkkailla.
Raportointi
Yritys laatii vuosittain raportin konsernille ympäristö-, työterveys- ja turvallisuusasioista.
Laadunvarmistus
Yrityksen toiminta perustuu sertifioituihin ISO9001- laatujärjestelmään ja
ISO14001- ympäristöjärjestelmään.
POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN
Riskinarviointi
Yrityksen riskienhallintasuunnitelman mukaan suurin riski on tulipalo raakaainevarastossa. Varasto on kuitenkin pieni ja raaka-aineiden syttymis- ja palamisherkkyys on normaalia pienempi.
Toimet onnettomuuksien estämiseksi
Toimet on kuvattu laatukäsikirjassa. Se sisältää ympäristö- ja työturvallisuusohjeet. Tehtaalla on pelastussuunnitelma, johon sisältyy toimintaohjeet
tulipalotilanteessa.
LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Lupahakemuksen täydennykset
Lupahakemusta täydennettiin 28.7.2008.
Lupahakemuksesta tiedottaminen
Asian vireilläolosta on kuulutettu Pirkanmaan ympäristökeskuksen ja Äetsän
kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustauluilla 4.8.-2.9.2008 ja ilmoitus kuulutuksesta on julkaistu Tyrvään Sanomissa. Niille asianosaisille joita asia erityisesti koskee, on lisäksi tiedotettu erikseen lupahakemuksesta. Asiakirjat
ovat olleet kuulutusaikana nähtävillä Äetsän kunnanviraston hallintotoimistossa.
Tarkastukset, neuvottelut ja katselmukset
Tarkastus tehtiin 3.12.2008.
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Lausunnot
22.9.2008 Sastamalan perusturvakuntayhtymän Ympäristöterveydenhuolto
ilmoitti lausuntonaan, ettei Äetsän ympäristönsuojeluviranomaisella ole huomautettavaa yrityksen toiminnasta.
8.9.2008 Äetsän kunnanhallitus antoi seuraavan lausunnon:
"Mar-Con Polymers Ltd:n tehdasalue on vahvistetussa Taajamien ja Kokemäenjokilaakson osayleiskaavassa varattu TY-toimintojen alueeksi. Alue sisältyy käynnistettyyn Kikkerlän-Ruosilan alueen asemakaavan laatimiseen ja
muuttamiseen. Tehdasalue on liitetty kunnan vesijohto-ja viemäriverkostoon.
Tehdasalueen muukin infrastruktuuri muodostaa hyvät toimintaedellytykset
teolliselle toiminnalle. Tehdasalueelle johtava päällystetty tie on eri tasossa
Tampere-Pori radan suhteen."
Muistutukset ja mielipiteet
Lupahakemuksesta ei esitetty muistutuksia eikä mielipiteitä.
Hakijan kuuleminen ja vastine
Vastineen pyytämiseen ei ollut tarvetta. Lausunnot käytiin läpi tarkastuksella.

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU
Pirkanmaan ympäristökeskus myöntää Oy Mar-Con Polymers Ltd:lle ympäristösuojelulain 28 §:n mukaisen ympäristöluvan, joka koskee Kiikan tuotolaitoksen toimintaa.
Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi
Oy Mar-Con Polymers Ltd:n Kiikan tuotantolaitoksen toiminnassa on noudatettava hakemuksessa esitettyä, ellei lupamääräyksissä toisin määrätä.
Päästöt vesiin ja viemäriin
1.

Viemäriin ja sitä kautta kunnalliseen jätevedenpuhdistamoon johdettavaan jäteveteen ei saa laskea sellaista jätettä tai johtaa jätevesiä niin, että siitä on
haittaa viemärin rakenteelle, puhdistamon toiminnalle, puhdistamolietteen käsittelylle tai lietteen hyötykäytölle.
Viemärilaitoksen pitäjä voi asettaa raja-arvoja haitta-ainepitoisuuksille. Jätevesien laimentaminen muilla vesillä raja-arvojen saavuttamiseksi on kiellettyä.
(YSL 43 ja 47 §, YSA 19 §)

Päästöt ilmaan
2.

Liuottimien ja liimojen käytöstä sekä vulkanoinnista aiheutuvat VOC –
päästöt ilmaan on laskettava/arvioitava kalenterivuosittain.
(YSL 46 §)
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Melu ja tärinä
3.

Laitoksen toiminnan melutaso ei saa ylittää asumiseen käytettävillä alueilla,
virkistysalueilla, taajamissa ja taajamien välittömässä läheisyydessä eikä hoito- tai oppilaitoksia palvelevilla alueilla melun keskiäänitason LAeq päiväohjearvoa (klo 7-22) 55 dB eikä yöohjearvoa (klo 22-7) 50 dB.
Melutilannetta on tarvittaessa Pirkanmaan ympäristökeskuksen määräyksestä selvitettävä joko mittauksin tai teettämällä melun leviämismallinnus.
(YSL 43 ja 46 §, YSA 19 §)

Jätteet ja niiden käsittely ja hyödyntäminen
4.

Jätteet saa luovuttaa vain asianmukaiseen käsittelyyn, joka on hyväksytty jätelain edellyttämällä tavalla. Luvan saajan on pidettävä kirjanpitoa toiminnastaan syntyvän jätteen ja ongelmajätteen määrästä, lajista, laadusta sekä
niiden toimituspaikasta ja -päivämäärästä sekä kuljetus- ja hyödyntämistavasta tai käsittelytavasta.
Luvan saajan on kaikin tavoin pyrittävä vähentämään jätteiden muodostumista. Kaikki teknisesti ja taloudellisesti hyödynnettävissä oleva jäte on lajiteltava ja toimitettava hyötykäyttöön.
(YSL 43 ja 45 §, YSA 19 §, JäteL 6 ja 15 §, JäteA 3 §)

5.

Ongelmajätteet on varastoitava suljetuissa ja asianmukaisesti merkityissä astioissa siten, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumista. Erilaatuisia ongelmajätteitä ei saa sekoittaa keskenään. Samansisältöisiä ongelmajätteitä
voidaan yhdistää, mutta ei kuitenkaan laimentaa. Nestemäisessä muodossa
olevat ongelmajätteet on varastoitava siten, että vuototapauksissa ongelmajäte saadaan kerättyä hallitusti talteen.
Ongelmajätteet on toimitettava käsiteltäväksi laitokseen, jolla on ympäristölupa ongelmajätteiden käsittelyyn. Ongelmajätteen siirtoa varten on laadittava siirtoasiakirja, joka annetaan jätteen kuljettajalle luovutettavaksi edelleen
ongelmajätteen vastaanottajalle. Siirtoasiakirja tai sen jäljennös on säilytettävä kolmen vuoden ajan sen allekirjoittamisesta.
(YSL 43 ja 45 §, YSA 19 §, JäteL 6 ja 15 §, JäteA 5 ja 6 §, VNp 659/96)

Varastointi
6.

Raaka-aineet, kemikaalit, tuotteet ja jätteet on varastoitava ja käsiteltävä
niin, ettei niistä aiheudu epäsiisteyttä, roskaantumista, pölyämistä, hajuhaittaa tai pilaantumisvaaraa maaperälle tai pinta- ja pohjavesille.
Kemikaalit on säilytettävä suljetuissa ja asianmukaisesti merkityissä astiois-sa
ja varastoitava lukittavissa tiloissa, jotka ovat katettuja ja tiivispohjaisia. Tilojen on oltava viemäröimättömiä tai viemäreiden suljettuja. Lisäksi kemikaalit on varastoitava siten, että niiden keskenään reagoiminen estyy. Nestemäisiä kemikaaleja sisältävät astiat on varustettava esimerkiksi suojaaltailla niin, että vuototapauksissa ne saadaan kerättyä hallitusti talteen.
(YSL 43 §, YSA 19 §, JäteL 6 ja 19 §, JäteA 5 ja 6 §)

Häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet
7.

Häiriötilanteista on viipymättä ilmoitettava Sastamalan kaupungin ympä7
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ristönsuojeluviranomaiselle ja Pirkanmaan ympäristökeskukselle. Tällaisia
häiriötilanteita ovat:
- poikkeuksellisen suuret päästöt
- vahingot ja onnettomuudet, joissa haitallisia aineita pääsee vuotamaan pintavesiin, pohjavesiin, viemäriin, maaperään tai haihtumaan ilmaan
- poikkeuksellisten, erityisiä toimia vaativien jäte-erien syntyminen
Tilanteesta, jossa on vaara haitallisten aineiden joutumisesta viemäriin, on lisäksi ilmoitettava Sastamalan Vedelle. Yllämainituissa tilanteissa on myös välittömästi ryhdyttävä asianmukaisiin toimiin vahinkojen torjumiseksi sekä tapahtuman toistumisen estämiseksi.
(YSL 7, 8, 43, 45, 62 ja 76 §, YSA 19 ja 30 §, JäteL 6, 19, 20 ja 52 §)
8.

Mikäli laitteisiin tulee vikoja tai häiriöitä, jotka lisäävät päästöjen määrää tai
muuttavat niiden laatua haitallisemmaksi tai lisäävät laitoksesta aiheutuvaa
melua, laitteet on saatettava toimintakuntoon niin pian kuin se on teknisesti
mahdollista.
(YSL 43, 45, 62 §, YSA 19, 30 §, JäteL 52 §)

Toiminnan mahdollinen lopettaminen
9.

Luvan saajan on hyvissä ajoin ennen toiminnan lopettamista esitettävä yksityiskohtainen suunnitelma vesiensuojelua, ilmansuojelua, maaperänsuojelua ja
jätehuoltoa koskevista laitoksen toiminnan lopettamiseen liittyvistä toimista.
(YSL 43, 90 §, YSA 19 §, JäteL 6 §)

Muut toimet, joilla ehkäistään, vähennetään tai selvitetään pilaantumista, sen vaaraa
tai pilaantumisesta aiheutuvia haittoja
10.

Luvan saajalla on oltava ympäristövahinkovakuutus.
(YVVakL 2 §, YVVakA 1 ja 2 §)

Tarkkailu- ja raportointimääräykset
11.

Laitoksen käytöstä ja käytön valvonnasta sekä häiriötilanteista on pidettävä
käyttöpäiväkirjaa tai muuta vastaavaa kirjallista tai tiedostoihin tallennettavaa seurantaa. Kirjanpitoon tulee sisällyttää myös tarkastuksien seurauksena
tehdyt toimenpiteet. Kirjanpito on esitettävä valvontaviranomaiselle pyydettäessä.
(YSL 46 §, YSA 19 §)

12.

Toiminnanharjoittajan on raportoitava vuosittain helmikuun loppuun mennessä edellistä kalenterivuotta koskevat tiedot toiminnasta ja sen päästöistä
Pirkanmaan ympäristökeskukselle. Raportissa, joka on soveltuvin osin toimitettava sähköisesti, on esitettävä vähintään seuraavat asiat:
−
−
−
−

tiedot tuotannosta ja laitoksen käyntiajoista
pääraaka-aineiden kulutus
vaaralliset kemikaalit (nimi ja vuotuinen käyttömäärä)
toiminnassa syntyneet jätteet (määrä, EWC-koodi, alkuperä, hyödyntäminen, toimituspaikka)
− veden- ja energiankulutus
8
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− päästöt ilmaan (haihtuvat orgaaniset yhdisteet,VOC)
− vuoden aikana sattuneet häiriötilanteet (ajankohta ja kesto, syy, päästöt, muut seuraukset, korjaustoimenpiteet ja mahdolliset valitukset)
− vuoden aikana toteutetut ja suunnitteilla olevat ympäristönsuojeluinvestoinnit
− muutokset toiminnassa
Vuosiraportin perusteena olevat asiakirjat tulee säilyttää vähintään viimeiseltä kolmelta vuodelta viranomaisia varten.
(YSL 46, YSA 19, JäteL 51 ja 52 §, JäteA 22 §, YMA 1129/01)
Lupamääräysten tarkistaminen
13.

Luvan saajan on esitettävä hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi viimeistään 31.12.2018 ellei laitoksen toiminnassa sitä ennen tapahdu olennaista
muutosta.
Hakemukseen on ympäristönsuojeluasetuksen 15 § 1 momentissa tarkoitettujen tietojen lisäksi liitettävä yhteenveto toiminnan tarkkailusta ja seurannasta
sekä tiedot toiminnan vaikutuksista ympäristöön.
(YSL 55 §, YSA 19 §)

RATKAISUN PERUSTELUT
Lupaharkinnan perusteet
Kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan
annettuja määräyksiä, toiminta täyttää ympäristönsuojelu- ja jätelain sekä
naapurussuhteista annetun lain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulain nojalla on säädetty.
Luvan myöntämisen edellytykset
Pirkanmaan ympäristökeskus katsoo, että asetetut lupamääräykset huomioon
ottaen laitoksen toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta
ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai
yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta naapureille. Määräyksiä annettaessa on otettu
huomioon toiminnan aiheuttama pilaantumisen todennäköisyys ja onnettomuusriski sekä voimassa olevan kaavan määräykset.
Lupamääräysten yleiset perustelut
Hakemuksen mukainen ja siinä esitetyn laajuinen toiminta on kaavan mukaista eikä toiminnan luonne, pilaantumisen todennäköisyys tai onnettomuusriski
ole sellainen, että se estäisi laitoksen toiminnan alueella. Alue ei sijaitse vedenhankinnan kannalta tärkeällä pohjavesialueella.
Lupamääräykset on annettu, jotta ympäristönsuojelulaissa tarkoitetut luvan
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myöntämisen edellytykset ja ympäristönsuojeluasetuksessa olevat vaatimukset täyttyvät. Lupamääräyksiä antaessaan ympäristökeskus on pyrkinyt siihen, että toiminta toteutetaan siten, että ympäristön pilaaminen estetään,
mutta toiminnanharjoittajalla on mahdollisuus valita asianmukaiset menetelmät estämään pilaantuminen.
Lupamääräysten yksilöidyt perustelut
Viemäriverkostoon saa johtaa vain sinne sopivia vaarattomia jätevesiä siten,
ettei jätevesistä aiheudu haittaa viemäriverkostolle eikä puhdistamon toiminnalle.
(lupamääräys 1)
Määräys VOC-päästöjen raportoinnista on annettu, että voidaan valvoa orgaanisten liuottimien käyttöä ja olla selvillä toiminnan vaikutuksista lähialueen ilman laatuun.
(lupamääräys 2)
Meluraja-arvot on annettu valtioneuvoston päätöksen 993/92 mukaisesti.
(lupamääräys 3)
Jätteiden käsittelyä koskevat lupamääräykset on annettu jätteiden turvallisen
käsittelyn varmistamiseksi sekä ympäristönsuojelullisista syistä. Jätelaissa on
yksityiskohtaiset määräykset jätteiden ja ongelmajätteiden luokituksesta, käsittelystä, luovuttamisesta ja siirrosta. Jätteestä tai jätehuollosta ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.
(lupamääräykset 4 ja 5)
Kemikaalien, polttonesteiden ja ongelmajätteiden varastoinnin järjestämisestä
on annettu määräykset, jotta terveydelle ja ympäristölle vaarallisten aineiden
pääsy maahan, pohjaveteen, vesistöön tai viemäriin voidaan estää. Ympäristövahingot voidaan ehkäistä ennakolta varastoimalla ja käsittelemällä vaarallisia kemikaaleja ja polttonesteitä huolellisesti ja varovaisesti.
(lupamääräys 6)
Haitallisten ympäristövaikutusten torjumiseksi laitoksella on varauduttava
mahdollisiin häiriö- ja onnettomuustilanteisiin. Poikkeuksellisen suurista häiriöistä ja onnettomuuksista on tiedotettava, jotta tarvittaviin torjuntatoimiin
päästään välittömästi ja ympäristölle aiheutuvat haitat jäävät mahdollisimman
vähäisiksi. Ilmoittamis- ja toimintavelvoite on annettu välittömän pilaantumisen ehkäisemiseksi ja poikkeuksellisten päästöjen haittojen minimoimiseksi.
(lupamääräykset 7 ja 8)
Mikäli toiminta päättyy, toiminnanharjoittajaa koskevat myös toiminnan lopettamisen jälkeiset ympäristönsuojeluvelvoitteet, joihin on varauduttava
etukäteissuunnittelulla.
(lupamääräys 9)
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Ympäristövahinkovakuutuksen on velvollinen ottamaan sellainen yhteisö,
jonka toimintaan tarvitaan alueellisen ympäristökeskuksen myöntämä ympäristölupa. (lupamääräys 10)
Luvan saajan on oltava selvillä toimintansa vaikutuksista ympäristöön. Ympäristövaikutusten seuraaminen ja lupamääräysten valvonta edellyttävät tarkkaa kirjanpitoa tuotannosta, jätteistä ja niiden käsittelystä sekä selvityksiä laitoksen päästöistä. Vuosiyhteenveto kuvaa laitoksen ympäristönsuojelutilannetta ja siitä voidaan päätellä toimiiko laitos annettujen määräysten mukaisesti. Raportointivelvoite on annettu, jotta valvontaviranomainen on selvillä
toiminnan vaikutuksista ja lupamääräysten toteutumisesta. Viemäriin johdettaville vesille ei ole määrätty tarkkailua, koska laitokselta johdetaan kunnan
viemäriverkkoon pääasiassa saniteettivesiä.
(lupamääräykset 11 ja 12)
Ympäristönsuojelulain mukaan toistaiseksi voimassa olevassa luvassa tulee
määrätä, mihin mennessä hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on tehtävä. Oy Mar-Con Polymers Ltd:n osalta vuosi 2018 on katsottu sopivaksi
ajankohdaksi lupamääräysten tarkistamiselle.
(lupamääräys 13)
PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO
Tämä päätös on voimassa toistaiseksi. Toiminnan olennaiseen laajentamiseen
tai muuttamiseen on oltava lupa.
(YSL 28 §, YSA 19 §)
ASETUKSEN NOUDATTAMINEN
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.
(YSL 56 §)
SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET
Ympäristönsuojelulaki (YSL 86/00) 4, 7-8, 28, 41-43, 45-47, 52, 55, 56, 62,
76, 90 ja 105 §
Ympäristönsuojeluasetus (YSA 169/00) 1, 6, 19, 30, 36 ja 37 §
Jätelaki (JäteL 1072/93) 4, 6, 15, 19, 20, 51 ja 52 §
Jäteasetus (JäteA 1390/93) 3, 5, 6 ja 22 §
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (VNp 993/92) 2 §
Valtioneuvoston päätös ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä (VNp 659/96) 1-4 §
Ympäristöministeriön asetus yleisimpien jätteiden sekä ongelmajätteiden luettelosta (YMA 1129/01)
Laki ympäristövahinkovakuutuksesta (YmpvahinkoL 1998/91) 2 §
Asetus ympäristövahinkovakuutuksesta (YmpvahinkoA 1998/717) 1 ja 2 §
Valtion maksuperustelaki (VmaksuperL 150/92) 4 ja 8 §
Ympäristöministeriön asetus alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista
suoritteista (YMA 1387/06) 2 §
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KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Ympäristöministeriö on antanut asetuksen (1387/2006) alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista. Asetuksen mukaan kumitehtaan käsittelymaksu on 10 650 euroa.
Maksu peritään 35 prosenttia taulukon mukaista maksua alempana, jos asian
käsittelyn vaatima työmäärä on taulukossa mainittua työmäärää pienempi. Oy
Mar-Con Polymers Ltd:n ympäristöluvan käsittelymaksu on 6 922,50 euroa.
MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusosoitus on liitteenä.

Osastopäällikkö

Päivi Linho

Ylitarkastaja

Riitta Reijonen

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös
Hakijalle
Jäljennös päätöksestä
Suomen ympäristökeskus
Sastamalan kaupunginhallitus
Sastamalan perusturvakuntayhtymän ympäristöjaosto
Ilmoitus päätöksestä
Ympäristölupahakemuksesta YSL 38 § 2 momentin perusteella tiedon saaneet
Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla ja lehdissä
Pirkanmaan ympäristökeskus tiedottaa tästä päätöksestä julkisesti kuuluttamalla Sastamalan kaupungin virallisella ilmoitustaululla. Ilmoitus päätöksestä
julkaistaan myös Tyrvään Sanomissa.

LIITTEET

Valitusosoitus
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VALITUSOSOITUS

LIITE

Valitusviranomainen

Pirkanmaan ympäristökeskuksen päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallintooikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava liitteineen Pirkanmaan ympäristökeskukseen.

Valitusaika

Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun
ottamatta. Valitus on jätettävä viimeistään 12.2.2009.

Valitusoikeus

Päätöksestä voivat valittaa ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä vaikutusalueella
ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi
toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asianomaiset kunnat, alueelliset ympäristökeskukset, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset.

Valituksen sisältö

Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
- miltä kohdin muutosta haetaan, mitä muutoksia vaaditaan tehtäväksi ja millä perustein
niitä vaaditaan
- valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta
sähköisesti (telekopiolla tai sähköpostilla)

Valituksen liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen
toimivallasta

Valituksen toimittaminen ympäristökeskukseen
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Pirkanmaan ympäristökeskuksen kirjaamoon. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virkaajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, telekopiona tai
sähköpostilla. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.
Pirkanmaan ympäristökeskuksen yhteystiedot
käyntiosoite:
postiosoite:
vaihde:
telekopio:
sähköposti:
aukioloaika:

Yliopistonkatu 38, Tampere
PL 297, 33101 Tampere
020 610 104
020 610 1600
kirjaamo.pir@ymparisto.fi
ma-pe klo 8-16.15

Oikeudenkäyntimaksu
Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 82
euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

