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TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE
Toimintaa koskevia aikaisempia ympäristölupia ei ole. Liimapuu- ja kevytuumapalkkitehdas
sijaitsee tontilla, joka on Leiviskänkankaan teollisuusalueella. Asemakaavassa alue on määritetty teollisuustontiksi.

LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ
PRT-Lami Oy on saha- ja sahatavaran jatkojalostusyhtiö, joka on erikoistunut liimapuu- ja
kevyttuumapalkkituotantoon. Tehtaan läheisyyteen PRT-Wood Oy:n sahaus- ja lämpölaitostoiminnoille on myönnetty ympäristölupa (Siikalatvan kuntayhtymä, ympäristölupapäätös
3/2001). Teollisuusalueella sijaitsee myös Pyhännän Rakennustuote Oy:n suurelementtitehdas. Sen toiminnalle ei ole vaadittu ympäristölupaa.
Leiviskänkankaan teollisuusalue on kaavoitettu teollisuustonteiksi. Lähimmät asuinrakennukset ovat yli 100 metrin päässä tontin rajoista. Teollisuusalue on pääosin metsän ympäröimä. Teollisuusalue sijaitsee Leiviskänkankaan pohjavesialueella, joka on luode-kaakko
suuntainen harju. Pohjaveden virtaus tulee todennäköisimmin länsi-luoteesta.

LAITOKSEN TOIMINTA
Liimapuun valmistus
Liimapuun valmistukseen käytetään raaka-aineena vuodessa 12 000 m3 kuusi- ja mäntysahatavaraa. Keskimääräinen sahatavaran varasto on 2 000 m3. Muita tuotantoprosessissa käytettäviä tarveaineita ovat liimat sekä pakkaustarvikkeet. Liimoja, joita säilytetään konteissa ja
tynnyreissä, käytetään 110 t/a. Varastointi tapahtuu vain välitöntä käyttöä varten, keskimääräinen varasto on 6 t. Pakkaustarvikkeita (mm. muovit ja sidevanteet) käytetään vuodessa 1
t. Kemikaaleja käytetään vain vähäisessä määrin mm. kuivuneen liiman puhdistamiseen koneista ja laitteista. Niiden kulutus on vuodessa 150 kg. Lisäksi käytetään satunnaisesti valmiiden liimapuutuotteiden pintakäsittelyyn vähäisiä määriä puunsuoja-aineita tai lakkaa.
Puutavaran lajitellaan ja sormijatketaan. Sormijatketut puulamellit höylätään ja liimataan,
jonka jälkeen ne puristetaan 50 C0 lämpötilassa palkeiksi ja pilareiksi. Tämän jälkeen palkkien ja pilareiden pinnat höylätään ja palkit ja pilarit katkotaan asiakastoimituksiin oikean
mittaisiksi sekä paketoidaan muoviin. Valmiit palkit siirretään lopuksi ulkovarastoon. Valmiita tuotteita syntyy 9 000 m3. Liimapuutuotanto on koko vuoden toiminnassa 2-vuorossa,
jolloin yhdessä vuorossa on keskimäärin 8 työntekijää. Lisäksi toimihenkilöitä on 5.
Taulukko 1. Liimapuutehtaan tuotantolaitteet ja kapasiteetit käyntiaikamuotoineen.
Laite

Kapasiteetti (m3)

Sormijatkoskone (GB)
Sormijatkoskone (Gre)
Liimaus ja puristus
Vannesahaus
Höyläys
Katkonta
Paketointi

5 250
8 400
10 800
36 000
64 000
10 000
15 000

Toteutunut v. 2003
(m3)
4 263
6 579
8 427
1 065
6 637
8 427
8 427
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Taulukko 2. Toiminnassa syntyvät sivutuotteet.
Sivutuotteet
Lajitteluhävikki
Puru
Katkontapätkä

Täydellä kapasiteetilla (m3)
150
5 300
1 020

Toteutunut v. 2003 (m3)
100
3 200
840

Kevytuumapalkin valmistus
Kevytuumapalkin valmistamiseen tarvitaan raaka-aineena lujuusluokiteltua kuusisahatavaraa
sekä kovaa puupohjaista kuitulevyä. Vuosituotanto on alkuvaiheessa 100 00 jm, jonka valmistamiseen tarvitaan sahatavaraa 750 m3 ja kuitulevyä 200 m3. Puutavaraa on varastossa 50
m3 ja kuitulevyä 40 m3. Lisäksi valmistuksessa käytetään liimaa 5 t. Liimaa on varastossa
käytössä olevien yhden 1 000 litran kontin ja 100 litran tynnyrin verran. Lopputuotteen pakkaamiseen tarvitaan pakkausmateriaaleina muovia ja sitomavanteita. Muovia kuluu vuodessa
150 kg.
Valmistusprosessin alussa sormijatkettu puutavara halkaistaan, uritetaan ja höylätään paarteiksi. Samaan aikaan valmiiksi soirotuista kuitulevyistä tehdään viistejatkamalla ns. uumalevy. Paarteet ja uumalevy yhdistetään toisiinsa siten, että uumalevy puristetaan kahden
paarteen väliin levyn syrjän painuessa paarteessa oleviin uriin. Sekä viistejatkoksessa että
uumalevyn ja paarteiden yhdistämisessä käytetään sideaineena liimaa. Puristuksessa muodostunut palkki katkotaan asiakasmittaan ja paketoidaan muoviin. Valmiit palkit siirretään
ulkovarastoon. Valmistuksessa on kaksi henkilöä yhdessä vuorossa, toimihenkilöitä ei ole.
Linja käsittää paarrehöylän, uumalevyn jatkoslinjan, jyrsintä ja liimausyksikön, esipuristimen, puristimen, päätykatkonnan ja pituuskatkaisun. Sen kapasiteetti on 600 000 jm vuodessa ja ennustettu tuotanto vuonna 2005 100 000 jm.
Kemikaalit
Käytettävistä kemikaaleista, niiden käytöstä ja varastosta pidetään jatkuvaa kirjanpitoa. Niiden käyttöturvatiedotteet ovat esillä työpisteissä ja varastoissa.
Taulukko 3. Liimapuu- ja i-palkkituotannossa käytettävät kemikaalit.
Kemikaali
polyuretaaniliima (PUR)
melamiiniureformaldehydiliima (MUF), hartsi
melamiiniureformaldehydiliima (MUF), kovete
resorinolifenoliliima (PRF), hartsi
resorinolifenoliliima (PRF), kovete
puhdistuspastat
puunsuoja-aineet
lakat
kitit
hydrauliikkaöljyt
voiteluaineet

Kulutus kg/a
4 500
58 750
20 550
6 000
1 300
150
10
10
10
1 500
50

Veden käyttö ja jätevesien käsittely
Vettä käytetään valmistusprosesseissa ja toimisto- ja sosiaalitiloissa yhteensä 280 m3 vuodessa. Valmistusprosesseissa vettä käytetään liimanlevityslaitteiden pesuun. Pesuvedet joh-
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detaan kahteen 4 m umpikaivoon, josta sopimusurakoitsija tyhjentää ne säiliöautolla kunnan jätevedenpuhdistamon haihdutusaltaaseen, jossa ne käsitellään asianmukaisesti.
Liimanpesuvesiä syntyy vuodessa 130 m3.. Toimisto- ja sosiaalitilojen jätevesi, jota syntyy
150 m3, johdetaan kunnalliseen jätevesiverkostoon.
Energian käyttö ja arvio tehokkuudesta
Sähköä tehtaat käyttävät 1 330 MWh ja 800 MWh kaukolämpöä, joka ostetaan sahan lämmöntuotannolta. Pääosassa laitteita on taajuusmuuntajat, joilla kulutus pyritään optimoimaan. Myös ns. loisteho hyödynnetään.
Tehtaiden lämpötilan tulee olla aina liimausolosuhteissa vähintään + 20 C o. Lämpötila pyritään pitämään 20 –23 Co välillä. Kesäaikana laitteiden hukkalämpöä ei saada hyödynnettyä.
Talvella ongelmia välillä on ongelmallista ainoastaan lämmöntoimituksissa satunnaisesti ilmenevien katkosten vuoksi. Talvella merkittävä osa tehdastilojen lämmityksestä hoituu puristimista tulevan hukkalämmön muodossa. Lisäksi lämmönkäyttö on tehokasta, koska tehtaan kulkuaukot pyritään pitämään pääsääntöisesti suljettuna.
Jätteet ja niiden käsittely ja hyödyntäminen
Liimapuutuotannossa käytetystä puuraaka-aineesta sivutuotteiksi päätyy 35 % (4 100 m3) ja
se toimitetaan puruna ja katkontahukkana (jäteluokat 030105) hyötykäyttöön. Kevytuumapalkkituotannossa käytetystä puupohjaisesta raaka-aineesta syntyy sivutuotteita 5 % (48 m3)
(jäteluokka 030105), jotka menevät hyötykäyttöön.
Liimajäte (jäteluokka 080409* tai 080410) kuivataan erillisissä työpisteiden läheisyydessä
olevissa astioissa ja kuivumisen jälkeen ne siirretään sekajätekonttiin. Kuivunutta liimajätettä syntyy vuodessa 1 200 kg (PUR-liimajäte 500 kg ja MUF-liimajäte 600 kg, PRF-liimajäte
100 kg). Sekajäte (jäteluokka 2003019) 3 900 kg vuodessa kuten pakkaustarvikkeet ja paperiroskat kerätään työpisteittäin astioihin ja tyhjennetään sekajätekonttiin. Jätteen toimittaa
Haapaveden kaatopaikalle JH-Konetyö Ay.
Liimauksessa syntyy tyhjiä metallitynnyreitä (jäteluokka 150104) 70 kpl vuodessa ja muovitynnyreitä sekä -kontteja (jäteluokka 150102) 52 kpl. Onni Forssell Oy hakee ne varastoalueelta.
Toimiston paperijätteen (jäteluokka 200101), jota syntyy 1 000 kg, hakee Servico Oy Kärsämäeltä. Kierrätettävä metalliromu (jäteluokka 200104) kuten metallivanteet ja poistettavat
koneet 5 000 kg vuodessa myydään romuliikkeille YIT-Service Oy:n kierrätyspisteen kautta.
Ongelmajätteitä syntyy vuosittain yhteensä 1550 kg. YIT-Service Oy toimittaa vuosittain
edelleen käsiteltäväksi 1500 kg hydrauliikkaöljyä (jäteluokka 130101*) 50 kg voiteluaineita
(jäteluokka 130204*) ja lisäksi vähäisiä määriä (1 kg) akkuja ja paristoja (jäteluokka
200133*). Loisteputkia (jäteluokka 200121*) toimitetaan edelleen käsiteltäväksi 50 kpl.
Liimapuun valmistuksessa kuivunutta ainetta sisältäviä pintakäsittely- ja pastapurkkeja (jäteluokka 080111*) syntyy vuodessa 25 kg.
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Jätteiden määrän vähentäminen
Valmistusprosessin puupohjaisista sivutuotteista paikallisille asukkaille myydään lajitteluhävikki. Katkontajäte ja tikut poltetaan sahan kattilassa lämmöksi ja puru toimitetaan sahan
kautta pelletöitäväksi.
Liimajätteen käyttöä on vähennetty viime vuosina optimoimalla liiman levitystä sitä käyttävissä laitteissa sekä siirtämällä liimoitusta suljetuksi kierroksi. Liimajätteen määrän vähentäminen edelleen on mahdollista laiteinvestoinnein.
Sekajätteen määrää on vähennetty erottamalla puupohjaiset jätteet erilleen muusta sekajätteestä ja hyödyntämällä ne sahan lämpölaitoksessa. Jäljelle jäävän sekajätteen määrä on viime vuosina kasvanut etenkin sahatavaran muovihuppujen vuoksi.
Toimistojäte kierrätetään kokonaan. Jätteen määrää on mahdollista vähentää mm. kopiointia
tehostamalla.
Ongelmajätteiden määrää on vähennetty mm. käytettyjen liimatynnyreiden ja –konttien kierrätyksellä sekä luopumalla valmiiden liimapuiden pintakäsittelystä
Kaikki toiminnassa syntyvä metalliromu kierrätetään. Metalliromun määrää ei voi vähentää
sillä pääosa siitä on puutavaran sitomavanteita, joiden käyttöä ei voi korvata. Ongelmajätteeksi tai kaatopaikalle aiemmin viedyt liimakontit ja –tynnyrit hakee uudelleen käytettäväksi Onni Forsell Oy.
Liikenne ja liikennejärjestelyt
Liimapuu- ja kevytuumapalkkitehtaan sisäiset kuljetukset on ulkoistettu yhdelle urakoitsijalle, Konehuolto M. Törmäselle. Kunnossapito on YIT-Service Oy:llä, jolla on sertifioitu ympäristöjärjestelmä. Jätehuollon sopimusurakoitsijana on JH-Konetyö Ay. Muun liikenteen
hoitavat kuljetusyritykset. Sahatavaran kuljetukset ovat merkittävin osa kuljetuksista. Liimakonttien ja –tynnyrien kuljetukset hoitaa tavarantoimittaja. Valmiit tuotteiden kuljetuksen
hoitavat kuljetusyritykset.
Tulevan ja lähtevän tavaran määrä on yhteensä 110 t, joka vastaa 150 rekkakuormaa.
Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) ja energiatehokkuus
Liimapuun ja kevytuumapalkkien valmistusta koskevia BAT-/BREF-kriteerejä ei ole vielä
tehty. Valmistusta valvotaan sisäisesti ja ulkoisesti. Ulkoisen valvonnan hoitaa SFS Inspecta
Oy. Sisäisestä laatukontrollista vastaa valmistusprosessista riippumaton laatuvalvoja. Valvonta kattaa tuotetestauksen lisäksi valmistusprosessin (mm. raaka-aineiden vastaanottotarkastus, liimankäytön ja jätteiden käsittelyn.
Arvion mukaan käytössä olevat koneet ja laitteet, raaka-aine- ja apuainevalinnat sekä toimintatapa vastaavat ympäristön kannalta parasta tekniikkaa ja käytäntöjä.
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YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN
Päästöt ilmaan
Liimapuun ja kevytuumapalkin valmistuksesta aiheutuu päästöjä ilmaan lähinnä vain liimauksesta liimojen kuivumisen yhteydessä. Liimojen liuottimista syntyvät päästöt johdetaan
liimapuun valmistuksessa puristusvaiheesta tehtaan sisäilmatilaan ja edelleen tehdashallin
ilmastointijärjestelmän kautta ulos. Liiman käyttöpisteissä (sormijatkos ja lamelliliimaus)
syntyvät liimahöyryt johdetaan erillisten putkistojen kautta ulos.
Taulukko 4. VOC-päästöjä aiheuttavien liuottimien käyttö vuodessa.
Kemikaali
PUR
MUF, hartsi
MUF, kovete
PRF, hartsi
PRF, kovete
puhdistuspastat
puunsuoja-aineet
lakat
PRF, hartsi
PRF, kovete
Yhteensä

Kulutus (kg/a)
4 500
58 750
20 550
1 000
400
150
10
10
5 000
900
91 270

Liuottimen
määrä (kg/a)
0
323
82
101
72
50
0
0
555
0
1 133

Tehtaan VOC-päästöt jäävät alle 5 tonnin vuodessa.
Mekaaniset pöly- ja purupäästöt ovat vähäisiä, koska purunpoistojärjestelmä kattaa merkittävimmät koneet ja laitteet, joista purua syntyy. Puru johdetaan putkistoja pitkin sahan puruasemalle. Purunpoistokapasiteettia on lisätty vuosina 2002 –2004.

TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN
Toiminnasta ei aiheudu ympäristövaikutuksia. Melua tai tärinää ei aiheudu ulkopuolisille,
sillä koneiden terät pyöriviä ja tehtaiden seinät ovat hyvin eristettyjä ja kulkuaukot pääsääntöisesti kiinni. Meluhaitoista ei ole tullut valituksia.

TARKKAILU JA RAPORTOINTI
Liimapuu- ja kevytuumapalkkien valmistusta tarkkaillaan seuraavasti: valmiit tuotteet reaaliajassa, sahatavaran, kuitulevyn sekä liimojen käyttö päivittäin, muiden kemikaalien käyttö
kuukaudessa, pakkaus- ja muiden tarvikkeiden käyttö viikossa ja veden ja sähkön käyttö
kuukaudessa.
Työntekijät seuraavat ja raportoivat reaaliaikaisesti sähköiseen valmistusjärjestelmään tai
erilliseen pöytäkirjaan käytetyn puutavaran, syntyneiden tuotteiden ja syntyneen hävikin
määrät sekä liimaustiedot (käytetyt liimat ja liimausolosuhteet).

Huollon ja kunnossapidon jätteiden määrää seuraa YIT-Service Oy.
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Laadunvarmistus
Tehtaan laadunvalvoja seuraa ja raportoi sisäiseen ja ulkoiseen laadunvalvontaan liittyviä
tietoja: tilojen ja liimauspisteiden lämpötila ja kosteus, käytettyjen liimojen määrä prosessipisteittäin, välituotteiden rakenteellinen laatu, lopputuotteen rakenteellinen ja näkyvä laatu
sekä tuotteiden laatua ja prosessien häiriötilanteita.

POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN
Ympäristöriskeistä suurin on laitoksen sijainti pohjavesialueella. Vuonna 1991 on tehty tutkimus Pyhännän Vesi Oy:n Kamulan vedenottamon ja valuma-alueen ja Pyhännän Rakennustuote Oy:n tehdasalueen öljy- ja fenolipitoisuuksista. Läheisellä alueen kaakkoispuolella
olevan Leiviskänkankaan vedenottamon tarkkailussa ei ole havaittu poikkeavaa. Vuonna
2004 on alueella tehty juomaveden laatua koskevia tutkimuksia eikä niissä ole havaittu erityistä.
Suuronnettomuustilanteiden (myös tulipalot) varalle alueella on voimassa oleva turvallisuussuunnitelma vuodelta 2000. Sen mukaan on harjoiteltu koko tehtaan laajuudessa ja tulipalojen osalta osastoittain vuosittain. Lisäksi paloviranomainen pitää suojelutarkastuksen vuosittain.
Liimapuun ja kevytuumapalkin valmistukseen ei liity merkittäviä ympäristöriskejä normaaliolosuhteissa. Tulipalossa merkittävin riski on liimojen syttyminen. Varastoitavien liimojen
määrä on pyritty pitämään mahdollisimman pienenä. Muiden kemikaalien määrät ovat niin
vähäiset, että ne eivät palaessakaan muodosta merkittävää riskiä. Lisäksi ne varastoidaan
pääosin yhdessä paikassa.
Tulipalojen varalta valmistustilat, toimisto- ja sosiaalitilat on varustettu sprinklerjärjestelmillä. Lisäksi on kohdekohtaisia sprinkler-sammuttimia.

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Hakemuksesta tiedottaminen
Ympäristökeskus on tiedottanut hakemuksen vireilläolosta kuuluttamalla hakemuksesta Pyhännän kunnan ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen virallisilla ilmoitustauluilla
24.2. - 29.3.2005 sekä ilmoittamalla asiasta 24.2.2005 Siikajokilaaksolehdessä. Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana olleet nähtävillä Pyhännän kunnassa ja Pohjois-Pohjanmaan
ympäristökeskuksessa.
Kuulutuksen julkaisemisesta on ympäristönsuojelulain 38 §:n mukaisesti ilmoitettu Siikajokilaaksossa 24.2.2005 ja erikseen tiedotettu asianosaisille.
Tarkastukset ja neuvottelut
Tehtaalla on pidetty neuvottelutilaisuus 10.5.2005. Muistio on liitetty hakemusasiakirjoihin.
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Lausunnot
Siikalatvan ympäristöpalveluiden mielestä toiminnassa tulee ottaa huomioon mm. seuraavat
seikat. Tuotannossa on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että vettä pilaavia aineita ei
pääse maaperään ja sitä kautta pohjaveteen. Suoja-altaalla varustettu polttoainesäiliö on sijoitettava päällystetylle alueelle tai tankkauspaikka on päällystetty asfaltilla. Kiinteistöllä on
oltava riittävästi polttoaineen imeyttämiseen sopivaa ainetta öljyvahinkojen varalta.
Mikäli toiminnanharjoittaja osoittaa luotettavien analyysien perusteella, että kovettuneet liimajätteet eivät sisällä jäteasetuksen liitteen 3 mukaisia ympäristölle tai terveydelle vaarallisia aineita ja että jätteellä ei ole jäteasetuksen liitteen 4 mukaisia haitallisia vaikutuksia, voidaan ne ympäristölupaviranomaisen luvalla sijoittaa kaatopaikalle. Ongelmajätteet tulee varastoida tiivispohjaisessa, valuma-altaalla varustetussa katetussa varastossa tai muuten vastaavalla tavalla siten, että jätteitä ei pääse maaperään tai pohjavesiin. Nestemäiset ongelmajätteet tulee kerätä hyväkuntoisiin suljettuihin astioihin.
Toiminnassa muodostuva puupuru, -hake ja –pöly tulee varastoida suljetussa varastotilassa,
varastokontissa tai siilossa siten, että pölyn leviäminen ympäristöön estyy. Osittain päällystämätön piha-alue tulee, jos suinkin mahdollista, päällystää kesäaikaisen pölyämisen estämiseksi.
Meluntorjunta on otettava huomioon siten, että laitoksen melu ei aiheuta haittaa lähimmillään 500 m:n päässä olevalle asutukselle. Melutason sitä vaatiessa tulee koteloida koneita ja
toimintoja.
Laitoksen toiminnassa on varauduttava mahdollisia onnettomuustilanteita varten. Poikkeuksellisista tilanteista, vahingoista ja onnettomuuksista on ilmoitettava paikalliselle pelastuslaitokselle ja ympäristönsuojeluviranomaiselle.
Toiminnanharjoittaja tulee velvoittaa raportoimaan laitoksen toiminnasta vuosittain kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisille. Raportista tulee ilmetä mm. käytetyt raaka-aineet, toiminnassa muodostuneet jätteet lajeittain sekä jätteiden toimituspaikat ja kuljettajat, muualle poltettavaksi myydyn purun ja hakkeen määrä ja toimituskohteet.
Pyhännän kunnanhallitus toteaa lausunnossaan, että sillä ei ole huomautettavaa PRT-Lami
Oy:n ympäristölupahakemukseen.
Muistutukset ja mielipiteet
Muistutuksia tai mielipiteitä ei ole jätetty.
Hakijan kuuleminen ja vastine
Ympäristökeskus on 4.4.2005 päivätyllä kirjeellään varannut hakijalle tilaisuuden vastineen
antamiseen. Vastine on saapunut 7.4.2005. Vastineessa todetaan, että hakemuksessa mainitut
tiedot ovat oikeelliset ja tarvetta korjauksiin tai tarkennuksiin ei ole. Siikalatvan Ympäristöpalveluiden lausunnossa mainittu kohta: "osittain päällystämättömän piha-alueen päällystäminen kesäaikaisen pölyämisen estämiseksi " ei sisälly vasta toimintansa aloittaneen PRTLami Oy:n ensimmäisten toimintavuosien investointeihin.
Hakija on toimittanut 17.10.2005 Pyhännän kunnan kanssa tehdyn sopimuksen liimanlevityslaitteiden pesuvesien toimittamisesta jätevedenpuhdistamolle ja tiedon liimojen kaatopaikkakelpoisuudesta.
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POHJOIS-POHJANMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus myöntää PRT-Lami Oy:lle liimapuu- ja kevytuumapalkkitehtaan toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaisen ympäristöluvan.
Lupa myönnetään hakemuksen mukaiselle toiminnalle seuraavin lupamääräyksin:
Vastaus yksilöityihin vaatimuksiin ja lausuntoihin
Siikalatvan ympäristöpalveluiden lausunto on otettu huomioon lupamääräysten kohdissa
1, 3 - 7.
Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi
1. Raaka-aineiden ja kemikaalien varastointi
Raaka-aineet, kemikaalit, polttoaineet ja jätteet sekä ongelmajätteet on varastoitava ja käsiteltävä siten, että niiden ja niistä mahdollisesti liukenevien haitallisten aineiden pääsy maaperään tai viemäriverkkoon estyy normaalitoiminnassa sekä mahdollisissa vahinkotilanteissa. Käytettävien astioiden tulee olla tiiviitä.
2. Jätevesien käsittely
Toiminnasta syntyvät liimanlevityslaitteiden pesuvedet on johdettava umpikaivoihin ja toimitettava ne edelleen jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi. Jätevesien määrää on pyrittävä
vähentämään edelleen. Jätevesien toimittaminen ei saa aiheuttaa haittaa jätevedenpuhdistamon toiminnalle. Tarvittaessa jätevedenpuhdistamolle toimitettavat pesuvedet tulee esikäsitellä.
Umpisäiliöistä jätevedenpuhdistamolle toimitettavasta liimanlevityslaitteiden pesuvesien
laatu tulee selvittää 1 kuukauden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaisuudesta. Vedestä on
tutkittava ainakin formaldehydi- ja fenolipitoisuudet. Tulokset on toimitettava niiden valmistuttua Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle ja Pyhännän kunnan tekniseen toimistoon
sekä Siikalatvan Ympäristöpalveluille. Tuloksen perusteella voi Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus antaa veden esikäsittelyä tai toimittamista koskevia määräyksiä. Mikäli käytettävien liimojen koostumus muuttuu, on pesuvedestä otettava uusi näyte.
Sosiaalijätevedet voidaan johtaa kunnalliseen viemäriverkostoon.
3. Jätteiden käsittely ja hyödyntäminen
Toiminta tulee järjestää siten, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän. Erilliskerättävät
hyödyntämiskelpoiset jätteet on kerättävä erilleen ja toimitettava hyötykäyttöön ensisijaisesti materiaalina ja toissijaisesti energiana. Jätehuollon järjestämisessä on lisäksi noudatettava Pyhännän kunnan jätehuoltomääräyksiä.
Toiminnassa muodostuva yhdyskuntajäte ja hyötykäyttöön kelpaamattomat jätteet voidaan
toimittaa kaatopaikalle.
Jos kaatopaikalle toimitettavien jätteiden laatu esimerkiksi prosessimuutosten vuoksi muuttuu, kaatopaikkakelpoisuus on tarvittaessa selvitettävä uudelleen. Kaatopaikkakelpoisuustestin tai muun vastaavan selvityksen perusteella ympäristökeskus ratkaisee voiko kovettuneita liimoja toimittaa edelleen kaatopaikalle.
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Toiminnassa syntyvät ongelmajätteet tulee säännöllisesti toimittaa käsiteltäväksi
ongelmajätteiden vastaanotto- tai käsittelyluvan omaavaan laitokseen. Ongelmajätteiden
määrästä, varastoinnista ja edelleen toimittamisesta on pidettävä kirjaa.
Toiminnassa syntyvät jätteet tulee raportointia varten luokitella ympäristöministeriön asetuksen yleisimpien jätteiden ja ongelmajätteiden luettelosta (1129/2001) liitteen mukaisesti.
4. Melu
Tehtaan toiminnasta aiheutuva melu ei saa ylittää lähimpien asuinkiinteistöjen pihoilla 55
dB:n (LAeq) A-painotettua ekvivalenttimelutasoa päivällä (klo 7-22) eikä 50 dB:n (LA eq) Apainotettua ekvivalenttimelutasoa yöllä (klo 22 – 7). Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus
voi tarvittaessa velvoittaa toiminnanharjoittajan selvittämään toiminnasta aiheutuvan melutason ympäristössä laskentamallin avulla tai mittauksin sekä ryhtymään tarvittaessa toimenpiteisiin meluhaitan pienentämiseksi.
5. Pölyhaittojen vähentäminen
Toiminnassa syntyvä puupuru, -hake ja –pöly tulee varastoida siten, että niistä ei aiheudu
pölyhaittoja ympäristöön. Piha-alueelta leviävän pölyn määrä on pyrittävä pitämään mahdollisimman pienenä esimerkiksi asfaltoimalla alue.
6. Ilmapäästöt
Mikäli orgaanisten liuottimien kulutus ylittäessä 5 tonnia vuodessa, tulee siitä tehdä ilmoitus Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle vuosiraportoinnin yhteydessä ja tehtaan on
laadittava päästöjen vähentämisohjelma tai tehtaan tulee ryhtyä toimenpiteisiin joilla voidaan alittaa poistokaasujen päästöraja-arvo 50 mg C/Nm3 sekä hajapäästöjen päästörajaarvo.
7. Tarkkailu ja raportointi
Tehtaan käyttötarkkailu tulee toteuttaa hakemuksessa esitetyllä tavalla. Käyttötarkkailun raportit tulee esittää ympäristökeskukselle tarkastusten yhteydessä. Toiminnan vaikutuksia tulee tarkkailla tarvittaessa pohjaveden laatua ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla.
Toiminnanharjoittajan tulee toimittaa Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle ja Pyhännän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle vuosittain helmikuun loppuun mennessä edellistä kalenterivuotta koskeva raportti laitoksen toiminnasta.
Raportista tulee käydä ilmi ainakin seuraavat tiedot:
Tuotanto: Vuotuinen tuotanto (tuotteen laatu ja määrä), käytetyt raaka- ja apuaineet sekä
energian käyttö (sähkö, lämpö), käytettävien haihtuvien orgaanisten liuottimien määrä
Jätehuolto: Laitoksella syntyneiden jätteiden, ongelmajätteiden ja hyötykäyttöön soveltuvien jätteiden määrät, lajit, edelleen toimittaminen, varastointi, ongelmajätteiden kuljettajat ja
toimituskohteet sekä mahdolliset omassa toiminnassa hyödynnetyt ja käsitellyt jätteet
Jätevedet: Umpikaivoihin johdettujen liimanlevityslaitteiden pesuvesien määrä ja toimituspaikka
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Muu tarkkailu: Muut toimintaan liittyvät ympäristönsuojelun kannalta tehdyt
oleelliset selvitykset, tarkastukset, huollot ja korjaustoimenpiteet
Häiriötilanteet: Tehtaalla tapahtuneet, ympäristönsuojelun kannalta merkittävät häiriötilanteet (ajankohta, syy, kestoaika, päästölisäys, korjaustoimenpiteet ja mahdolliset valitukset),
niiden vaikutus ympäristöön
8. Häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet
Riskinarviointi, suunnitelma toimista onnettomuuksien estämiseksi toteutusaikatauluineen
sekä kirjalliset toimintaohjeet onnettomuus, häiriö ja muiden mahdollisten poikkeustilanteiden varalle on pidettävä ajan tasalla.
Toiminnanharjoittajan tulee ylläpitää ja kehittää torjuntavalmiutta, kouluttaa henkilöstöä ja
järjestää torjuntaharjoituksia. Toiminnanharjoittajalla tulee olla riittävästi ympäristövahinkojen torjuntalaitteita ja –tarvikkeita aina satavilla ja se on velvollinen huolehtimaan, että tehtaalla on torjuntalaitteiden ja –tarvikkeiden käyttöön perehtynyttä henkilöstöä.
Häiriötilanteissa ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa, joissa on aiheutunut tai uhkaa aiheutua määrältään tai laadultaan tavanomaisesta poikkeavia päästöjä ilmaan, viemäriin, vesistöön tai maaperään, on välittömästi ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin tällaisten
päästöjen estämiseksi, päästöistä aiheutuvien vahinkojen torjumiseksi ja tapahtuman toistumisen estämiseksi. Kyseisistä tilanteista on ilmoitettava välittömästi Pyhännän kunnan ympäristölautakunnalle ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle.
Vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalle on laitoksen alueella oltava riittävä määrä imeytysmateriaalia saatavilla. Vuotoina ympäristöön päässeet polttoaineet ja muut kemikaalit on
kerättävä välittömästi talteen.
9. Muutokset toiminnassa
Toiminnan kannalta olennaisista muutoksista on hyvissä ajoin ennen niiden toteuttamista
ilmoitettava Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle. Ilmoitus on tehtävä myös toiminnan pysyvästä tai pitkäaikaisesta keskeyttämisestä taikka toiminnanharjoittajan vaihtumisesta.
Toiminnanharjoittajan tulee hyvissä ajoin, viimeistään 6 kk ennen toiminnan lopettamista,
esittää yksityiskohtainen suunnitelma ympäristökeskuksen hyväksyttäväksi vesiensuojelua,
ilmansuojelua, maaperänsuojelua ja jätehuoltoa koskevista toiminnan lopettamiseen liittyvistä toimista ja lopettamisen jälkeisestä ympäristön tilan tarkkailusta.

RATKAISUN PERUSTELUT
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus katsoo, että toiminta voidaan järjestää ympäristönsuojelu- ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimusten mukaisesti. Ympäristökeskus on ottanut harkinnassa huomioon mitä on säädetty yleisen ja yksityisen edun turvaamiseksi.
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Luvan myöntämisen edellytykset
Annetut lupamääräykset ja toiminnan sijaintipaikka huomioon ottaen, toiminnasta ei aiheudu, yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten
luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän
muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista annatusta laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta naapureille. Toiminta on alueella olevan asemakaavan mukaista.
Toiminta sijoittuu siten, ettei siitä aiheudu pilaantumista tai sen vaaraa ja pilaantuminen voidaan ehkäistä.
Toiminta voidaan järjestää siten, että luvan myöntämisen edellytykset täyttyvät toimittaessa
tämän päätöksen mukaisesti. Tässä päätöksessä annettujen määräysten lähtökohtana on parhaan käyttökelpoisen tekniikan sekä mahdollisimman hyvän terveys- ja ympäristöhaitan torjuntamenetelmien soveltaminen laitoksen toimintaan.
Jätteiden käsittely ja hyödyntäminen täyttää jätelain vaatimukset.
Lupamääräysten perustelut
Yleiset perustelut
Lupamääräykset on annettu, jotta ympäristönsuojelulaissa tarkoitetut luvan myöntämisen
edellytykset ja asetuksessa olevat vaatimukset täyttyvät. Lupamääräyksiä antaessaan ympäristökeskus on pyrkinyt siihen, että ympäristön pilaantuminen estetään.
Lupamääräyksiä annettaessa on otettu huomioon toiminnan luonne, sijainti, ympäristövaikutukset sekä toiminnanharjoittajan mahdollisuudet ehkäistä haittojen syntyminen.
Lupamääräysten yksilöidyt perustelut
Määräyksen avulla pyritään estämään kemikaaleista, poltto- ja raaka-aineista sekä jätteistä ja
jätevesistä aiheutuvat ympäristö-, terveys- ja viihtyisyyshaitat. Terveydelle tai ympäristölle
voi aiheutua vaaraa ja haittaa jätevesien, jätteiden tai kemikaalien pääsystä maaperän tai
viemäriverkostoon. Samalla päästöistä voi aiheutua vaaraa ja haittaa viemäriverkostolle tai
yhdyskuntajätevedenpuhdistamolle. (lupamääräys 1)
Toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista kuten puhdistamolle toimitettavan jäteveden laadusta. Jätevedenpuhdistamon toiminta voi häiriintyä jäteveden sisältämien haitallisten aineiden vuoksi. Esikäsittely on tarvittaessa tarpeen puhdistamon laitteiden vaurioitumisen ja jäteveden ja lietteen käsittelyprosessien toiminnan vaikeutumisen estämiseksi. (lupamääräys 2)
Kaikessa toiminnassa jätelain mukaan on mahdollisuuksien mukaan huolehdittava siitä, että
jätettä syntyy mahdollisimman vähän ja ettei jätteistä aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle
tai terveydelle. Jäte on hyödynnettävä, jos se on teknisesti mahdollista ja jos siitä ei aiheudu
kohtuuttomia lisäkustannuksia verrattuna muulla tavoin järjestettyyn jätehuoltoon. Ensisijaisesti on pyrittävä hyödyntämään jätteen sisältämä aine ja toissijaisesti jätteen sisältämä energia. Hyötykäyttöön ohjattavien jätteiden vastaanottajalla tulee olla lupa jätteiden vastaanottamiseen ja hyödyntämiseen tai muuten riittävät edellytykset jätehuollon asianmukaiseen järjestämiseen.
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Kaatopaikalle voidaan sijoittaa toiminnassa muodostuvaa yhdyskuntajätettä ja
hyötykäyttöön kelpaamatonta jätettä silloin kun jäte ei sovellu taloudelliselta tai tekniseltä
kannalta muutoin hyödynnettäväksi.
Jätteen tuottajan on jätelain mukaan oltava selvillä kaatopaikalle sijoitettavien jätteiden haitta-ainepitoisuuksista ja liukoisuudesta.
Toiminnassa muodostuvat ongelmajätteet tulee jätelain mukaisesti toimittaa ongelmajätteiden käsittelyluvan omaavaan laitokseen, mikäli niitä ei muulla tavoin voida hyödyntää laitoksen omassa toiminnassa tai jossain toisessa laitoksessa. Kirjanpitovelvoite on tarpeen
valvonnallisista syistä. (lupamääräys 3)
Lähimpien asuinkäytössä olevien kiinteistöjen pihoilla tehtaan toiminnasta aiheutuvaa melua
koskevat enimmäismelutason arvot päivä- ja yöaikaan on annettu viihtyvyys- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi. (lupamääräys 4)
Ympäristöhaittojen vähentämiseksi on katsottu tarpeelliseksi antaa pölyämistä koskevia
määräyksiä. (lupamääräys 5)
Valtioneuvoston asetuksen 435/2001 mukaan laitoksen liuottimien kulutuksen ylittäessä liimauksessa 5 tonnia vuodessa tulee tällöin laitoksen alittaa asetuksessa mainittu päästörajaarvo tai sen on laadittava päästöjä koskeva vähentämisohjelma. (lupamääräys 6)
Tehtaan käyttötarkkailu on tarpeen, jotta toiminnanharjoittaja olisi selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista. Tehtävän tarkkailun perusteella voidaan toteuttaa sellaisia toimenpiteitä, joilla voidaan saada haitalliset ympäristövaikutukset mahdollisimman vähäisiksi. Lisäksi
ympäristövaikutusten arvioimiseksi tarvittaessa on seurattava pohjaveden laatua. Ympäristökeskus voi antaa tarkkailua koskevia määräyksiä erillisellä valvontakirjeellä. Lupamääräysten noudattamisen seuranta ja toiminnan ympäristövaikutusten arviointi edellyttävät kirjanpitoa ja raportointia toiminnasta. Raportointia ja kirjanpitoa koskevat määräykset on annettu
ympäristönsuojelulain mukaisen valvonnan toteuttamiseksi. Tietojen perusteella voidaan
seurata laitoksen toimintaa suhteessa annettuihin lupaehtoihin. (lupamääräys 7)
Ilmoitusvelvollisuus häiriö- ja poikkeustilanteista on määrätty viranomaisten tiedonsaannin
varmistamiseksi, valvonnan toteuttamiseksi ja mahdollisten annettavien viranomaisohjeiden
vuoksi. Määräys välittömiin torjuntatoimenpiteisiin ryhtymisestä päästöjen torjumiseksi on
annettu välittömän pilaantumisen ehkäisemiseksi ja poikkeuksellisista päästöistä aiheutuvien
haittojen minimoimiseksi. Ympäristönsuojelulain 62 §:n mukaan toiminnasta vastaavan on
tehtävä ilmoitus valvontaviranomaiselle mm. onnettomuudesta, tuotantohäiriöstä aiheutuvasta päästöstä tai syntyvästä jätteestä, josta voi aiheutua välitöntä tai ilmeistä ympäristön pilaantumisen vaaraa. Määräys imeytysmateriaalin saatavilla olosta on annettu, jotta torjuntatoimet voidaan aloittaa henkilökunnan toimesta välittömästi ja tehokkaasti ja estää kemikaalin pääsy ympäristöön. (lupamääräys 8)
Toiminnassa tapahtuvista olennaisista muutoksista, toiminnan pysyvästä tai pitkäaikaisesta
keskeyttämisestä tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta tulee riittävän ajoissa ennen toimenpiteisiin ryhtymistä ilmoittaa Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle. Ilmoituksen
perusteella viranomainen voi tarkastella muutosten vaikutusta ympäristöön ja laitoksen lupamääräyksiä sekä arvioida vastaako ilmoitettu toiminta ympäristöluvan lupamääräyksiä.
Ympäristönsuojelulain mukaan ympäristöluvassa on annettava määräykset toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimista. Ympäristökeskus on katsonut, ettei tässä vaiheessa ole tarpeen
antaa yksityiskohtaisia määräyksiä toiminnan lopettamisesta, vaan tarvittavat määräykset
annetaan erillisen suunnitelman perusteella. (määräys 9)
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LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN
Päätöksen voimassaolo
Tämä päätös on voimassa toistaiseksi. Mikäli toiminnassa tapahtuu olennainen muutos, on
toiminnalle haettava uusi ympäristölupa. Tämä päätös on voimassa siihen saakka, kunnes
uudesta lupahakemuksesta tehty päätös on saanut lainvoiman.
Lupamääräysten tarkistaminen
Toiminnanharjoittajan tulee jättää 31.12.2015 mennessä lupamääräysten tarkistamista koskeva hakemus Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle.
Hakemuksessa lupamääräysten tarkistamiseksi on esitettävä ainakin seuraavaa:
- tiedot toiminnasta ja siinä tapahtuneista muutoksista
- selvitys jätevedenpuhdistamolle toimitettujen liimanlevityslaitteiden pesuvesien ympäristövaikutuksista ja toimenpiteistä veden määrän vähentämisestä
- selvitys parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltamisesta
- toteutetut ja suunnitellut jätteiden synnyn ehkäisyn, määrän ja haitallisuuden vähentämistoimet
- selvitys haihtuvien orgaanisten liuottimen käytöstä
Hakemukseen on lisäksi liitettävä muut tarpeelliset, ympäristönsuojeluasetuksen 3 luvussa
mainitut tiedot ja selvitykset.

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.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET
Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 4 –9 §, 28 §, 31 §, 35 –38 §, 41 –43 §, 45 - 47 §, 52 –
56 §, 81 §, 96 §, 105 §
Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 1 §, 6 §, 16 –19 §, 23 §, 30 §, 36 §
Jätelaki (1072/1993) 4, 6, 8, 51- 52 §
Jäteasetus (1390/1993) 5 –7 §
Ympäristöministeriön asetus yleisimpien jätteiden sekä ongelmajätteiden luettelosta
(1129/2001)
Valtioneuvoston päätös ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä (659/1996)
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1993)
Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 §
Valtioneuvoston päätös yleisestä viemäristä ja eräiltä teollisuudenaloilta vesiin johdettavien
jätevesien sekä teollisuudesta yleiseen viemäriin johdettavien jätevesien käsittelystä
(365/1994)
Valtioneuvoston asetus orgaanisten liuottimien käytöstä eräissä toiminnoissa ja laitoksissa
aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta (435/2001)
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KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Maksu 5 012 euroa Ei arvonlisäverollista myyntiä
Ympäristöministeriön asetuksessa alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista
määrätään julkisoikeudellisten suoritteiden maksuista. Asetuksen taulukon mukaan maksu
liimattuja tai laminoituja puutuotteita valmistavalle tehtaalle on 7 710 €. Koska lupa-asian
käsittelyn vaatima työmäärä on taulukossa mainittua työmäärää (20 – 35 henkilötyöpäivää)
pienempi, peritään maksu taulukon mukaista maksua 35 % pienempänä. Täten maksu on
5012 €.
Sovelletut oikeusohjeet
Valtion maksuperustelaki (150/1992)
Ympäristöministeriön asetus alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista 1237/
2003

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Ympäristökeskus tiedottaa tästä päätöksestä siten kuin ympäristönsuojelulain 54 §:ssä on
säädetty.
Päätös
Hakijalle saantitodistuksella suoritemaksua vastaan
Jäljennös päätöksestä
Pyhännän kunnanhallitus
Pyhännän Vesi Oy
Siikalatvan ympäristöpalvelut, Piippolan toimipiste
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, valvoja
Suomen ympäristökeskus, kirjaamo
Ilmoitus päätöksestä
Hakemuksesta tiedonannon saaneet
Ilmoittaminen ilmoitustauluilla ja lehdessä
Päätöksestä ilmoitetaan Pyhännän kunnan ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen ilmoitustauluilla sekä Siikajokilaaksolehdessä.
Lisätietoja päätöksestä
Lisätietoja päätöksestä saa Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksesta ylitarkastaja Juha
Koskelalta p. (08) 3158360.
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MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen ja siitä perittyyn maksuun saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle. Valitusaika päättyy 21.11.2005.
Valitusoikeus on:
- sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea;
- rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden tai
luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toimintaalueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät;
- toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät;
- alueellisella ympäristökeskuksella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisella;
- muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.
Valitusosoitus on liitteenä.

LIITE

Ympäristölupapäällikkö

Martti Seppälä

Ylitarkastaja

Juha Koskela

Valitusosoitus
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valituksella, joka
on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmä on osoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle ja toimitettava valitusajan kuluessa Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle.
Valitusaika
Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä. Valitusaikaa laskettaessa
ei antopäivää oteta lukuun. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavan arkipäivän.
Valituksen toimittaminen
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen kirjaamoon. Valituskirjelmän voi toimittaa perille henkilökohtaisesti, postitse, lähetin välityksellä telekopiona tai sähköpostitse. Toimitustavasta riippumatta valituskirjelmä on toimitettava niin ajoissa, että se on perillä viimeistään valitusajan päättyessä klo 16.15.
Valituskirjelmän sisältö ja liitteet
Valituskirjelmässä on ilmoitettava:
1) päätös, johon haetaan muutosta
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä
3) perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta, sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
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. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmään on liitettävä:
1) päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä;
2) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei päämies ole valtuuttanut häntä suullisesti
Vaasan hallinto-oikeudessa. Asianajajan ja yleisen oikeusavustajan tulee kuitenkin esittää valtakirja ainoastaan, jos hallinto-oikeus niin määrää.
Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(701/1993, muut. 974/2001 ja 1024/2002) nojalla muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä Vaasan
hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksuna 80 euroa. Mainitussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen yhteystiedot:
postiosoite:
käyntiosoite:
aukioloaika:
puhelin:
telekopio:
sähköposti:

PL 124, 90101 OULU
Isokatu 9, 90100 OULU
8.00 - 16.15
(08) 315 8300
(08) 315 8305
kirjaamo.ppo@ymparisto.fi

