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ASIA
Ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) 80 §:n 3 momentin nojalla annet
tu määräys

VELVOITETTAVA
Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy, Hyvinkään lasiviflatehdas

Hyvinkään lasivillatehtaalla on voimassa oleva ympäristölupapäätös (No
YS 1686, dnro UUS-2007-Y-655-111), jonka on myöntänyt Uudenmaan
ympäristökeskus 28.12.2009.

VIRELLETULO
Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy on toimittanut 23.2.2015 Uuden
maan ELY-keskukselle YSL:n 80 §:n 2 momentissa tarkoitetun selvityk
sen.

Selvityksen yhteenvetona toiminnanhajoittaja katsoi, että verrattaessa
Hyvinkään lasivillatehtaan nykyisen ympäristöluvan vaatimuksia BAT
tavoitearvoihin ja tehtaassa käytettävää laiteteknNkkaa BAT
päätelmissä esitettyyn parhaaseen käyttäkelpoiseen tekniikkaan, voi
daan todeta, että tehtaan voimassa olevaa ympäristölupaa ei ole tarvet
ta tarkistaa.

Ympäristönsuojelulain 232 §:n mukaan lain voimaan tulleessa toimin
nassa olevan direktiivilaitoksen, jonka pääasiallista toimintaa koskevat
BAT-päätelmät ovat tulleet voimaan ennen YSL:n voimaantuloa, toimin
nanharjoittajan on tehtävä lain 80 §:n 2 momentissa tarkoitettu selvitys
kuuden kuukauden kuluessa lain voimaantulosta, jos laitoksen pääasial
linen toiminta on lasin valmistus.

Lasinvalmistuksen BAT-päätelmät julkaistiin Euroopan unionin viralli
sessa lehdessä 28.2.2012.

Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy:n Hyvinkään tehdas kuuluu lasin-
valmistuksen BAT-päätelmien soveitamisen piirHn. Tehtaan sulatuska
pasiteetti ylittää 20 tonnia vuorokaudessa, joten tehdas on direktNvilai
tos.
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UUDENMAAN ELY-KESKUKSEN RATKAISU

Uudenmaan ELY-keskus antaa ympäristönsuojelulain 80 §:n 3 momen
tin nojalla Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy:lle seuraavan määräyk
sen:

Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy:n pitää jättää Etelä-Suomen
aluehallintovirastolle käsiteltäväksi hakemus Hyvinkään lasivilla
tehtaan ympäristöluvan tarkistamiseksi viimeistään 29.2.2016.

PERUSTELUT

Toimivalta:

Ympäristönsuojelulain 80 §:n 3 momentin mukaan valvontaviranomai
nen arvioi, onko toiminnan ympäristölupaa tarkistettava 80 §:n 1 mc
mentin perusteella. J05 lupaa on tarpeen tarkistaa, valvontaviranomai
sen on määrättävä toiminnanharjoittaja jättämään tarkistamista koskeva
hakemus lupaviranomaiselle. Hakemus on jätettävä viimeistään valvon
taviranomaisen määräämänä päivänä, joka voi olla aikaisintaan kuuden
kuukauden kuluttua määräyksen antamisesta.

Ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 34 §:n 1 momentin mukaan
valvontaviranomaisen on tarkastettava ympäristönsuojelulain 80 §:n
mukainen selvitys ja tehtävä mainitun pykälän 3 momentin mukainen
arviointi sekä annettava mahdollinen määräys luvan tarkistamiseksi
mahdollisimman pian ja viimeistään kolmen kuukauden kuluttua asian
vireilletulosta, jollei toiminnan laajuus, selvityksen puutteellisuus tai ar
vioitavien laitosten suuri lukumäärä edellytä pidempää käsittelyaikaa.

Uudenmaan ELY-keskus valvoo Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy:n
Hyvinkään lasivillatehtaan ympäristölupaa.

Perustelut määräykselle:

Hyvinkään lasivillatehtaan voimassa olevassa lupapäätöksessä (No YS
1686, 28.12.2009, Uudenmaan ympäristökeskus) on annettu ilmapääs
töjen osalta raja-arvot kolmelle parametrille: lasivillalinjan poistokaasu
jen hiukkasille (40 mg/Nm3), VOC:ille (hNlenä, 30 mg/Nm3) ja ammoni
akille (50 mg/Nm3).

Lasinvalmistuksen BAT-päätelmien kappaleessa 1.7 “Mineraalivillan
valmistusta koskevat BAT-päätelmät” on esitetty seuraavat ilmapäästöjä
koskevat parhaan käytettävissä olevan tekniikan mukaiset päästöarvot
(ns. BAT-AEL-arvot), jotka ELY-keskuksen käsityksen mukaan koskevat
Hyvinkään lasivillatehdasta:
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Sulatusuunit:

Parametri BAT-AEL-arvo Taulukko BAT
(mg/Nm3) päätelmissä

Pöly < 10-20 Taulukko 46

NOx (NO2) < 500— 700 Taulukko 48

SO, (S0) < 50 — 150 Taulukko 49

Kloorivety (HCI) < 5- 10 Taulukko 50

Fluorivety (HE) < 1 — 5 Taulukko 50

Rikkivety (H2S) < 2 Taulukko 51

Z (As, Co, Ni, Cd, Se, < 0,2— 1 Taulukko 52
Crvi)

Z (As, Co, Ni, Cd, Se, < 1 -2 Taulukko 52
Crvi, Sb, Pb, Crm, Cu,
Mn, V, Sn)

Jatkokäsittelyprosessit (Hyvinkään tehtaalla kuidutus ja kypsytys):

Parametri BAT-AEL-arvo Taulukko BAT
(mg/Nm3) päätelmissä

Hiukkasten kokonais- < 20— 50 Taulukko 53
maara

Fenolit <5— 10 Taulukko 53

Formaldehydi < 2 — 5 Taulukko 53

Ammoniakki < 30 — 60 Taulukko 53

Amhnit < 3 Taulukko 53

Ympäristönsuojelulain 75 §:n mukaan direktNvilaitoksen päästöraja
arvojen, tarkkailun ja muiden lupamääräysten on parhaan käyttökelpoi
sen tekniikan vaatimuksen toteuttamiseksi perustuttava BAT-päätelmfln.
Päästöille on ympäristöluvassa määrättävä päästöraja-arvot siten, että
päätelmien päästötasoja ei ylitetä laitoksen normaaleissa toimintaolo
suhteissa.

Hyvinkään lasivillatehtaan voimassaolevassa ympäristölupapäätökses
sä (No YS 1686, 28.12.2009) ei ole määrätty päästöraja-arvoa kaikille
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niille parametreille, joille on esitetty BAT-AEL-arvo lasinvalmistuksen
BAT-päätelmissä. ELY-keskuksen käsityksen mukaan lasivillatehtaan
päästöille on ympäristöluvassa määrättävä BAT-päätelmien BAT-AEL
arvojen mukaiset päästöraja-arvot.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Ympäristönsuojelulaki (527/2014)75 §, 80 §, 194 §, 232 §

Ympäristönsuojeluasetus (713/2014)34 §

Hallintolaki (434/2003) 49 c §

MUUTOKSENHAKU

ELY-keskuksen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua Ete
lä-Suomen aluehallintovirastolta.

Oikaisuvaatimusosoitus on päätöksen liitteenä.

Yksikönpäällikön sijainen
Ympäristöinsinööri Hannele Kärkinen

Ylitarkastaja Pekka Mannisto

PÄÄTÖKSEN TIEDOKSIANTO

Päätös Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy, Hyvinkään lasivillatehdas

PL 250, 05601 HYVINKÄÄ (saantitodistuksella)

Jäljennös päätöksestä Hausjärven kunnan ympäristölautakunta (lotta.kolli@hausjarvi.fi)

Hyvinkään kaupungin ympäristökeskus (ymparisto@hyvinkaa.fl)

Suomen ympäristökeskus (mikko.attila@ymparisto.fi)

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ymparistoluvat.etela@avi.fi)

MAKSU Maksutta
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OIKAISUVAATIMUSOHJE (YSL 194 §)

Viranomainen, jolta oikaisua vaaditaan

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua
Etelä-Suomen aluehallintovirastolta kirjallisesti.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on toimitettava Etelä-Suomen aluehallintovirastoon viimeistään kolmante
nakymmenentenä (30) päivänä päätöksen tiedoksisaantipäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta.
Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto
tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä.

Tiedoksisaantipäivän osoittaa tiedoksianto- tai saantitodistus. J05 kysymyksessä on sijaistie
doksianto, päätös katsotaan tiedoksi saaduksi, ellei muuta näytetä, kolmantena päivänä tiedok
sianto- tai saantitodistuksen osoittamasta päivästä. Tavallisen kirjeen katsotaan tulleen vas
taanottajan tietoon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Virkakir
jeen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon saapumispäivänään.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- oikaisua vaativan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisua vaativalle voi

daan toimittaa
- päätös, johon haetaan oikaisua, miltä kohdin oikaisua haetaan, mitä oikaisuja vaadi

taan tehtäväksi ja millä perusteilla oikaisua vaaditaan.

Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos
oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös
tämän nimi ja kotikunta.

Oikaisua vaativan, tämän laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus.

Oikaisuvaatimuksen liitteet

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä
- päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus sNtä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan al

kam isajankohdasta
- asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole

jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- asiamiehen valtakirja, jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää asiamies

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen perille

Oikaisuvaatimuksen voi viedä oikaisuvaatimuksen tekijä itse tai hänen valtuuttamansa asia
mies. Sen voi omalla vastuulla lähettää myös postitse tai toimittaa lähetin välityksellä. Postiin
oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä
päivänä viraston aukioloaikana. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun valituskir
jelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestel
mässä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Oikaisuvaatimuksen käsittelymaksu

Oikaisun hakijalta peritään asian käsittelystä Etelä-Suomen aluehallintovirastossa maksu 115 €.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen yhteystiedot

käyntiosoite: Hämeenlinnan päätoimipaikka, Ympäristölupavastuualue,
Birger Jaarlin katu 15

postiosoite: PL 150, 13101 Hämeenlinna



puhelin: (vaihde) 029 501 6000
telekopio: (03) 570 8002
sähköposti: kirjaamo.etela@avi.fi
aukioloaika: ma-pe klo 8- 16.15
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