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TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE
Hämeen ympäristökeskuksen 12.6.2002 myöntämä jätelupa, joka sisältää
eräistä naapuruussuhteista annetun lain 18§:ssä tarkoitetun sijoitusratkaisun
ja terveydensuojelulain 9§:ssä tarkoitetun sijoitusluvan.
Hämeen lääninhallituksen 25.10.1991 myöntämä ilmansuojelulain mukainen ilmalupa.
Sopimus kiinteistön liittämisestä vesihuoltolaitoksen viemäriin toiminnanharjoittajan ja Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:n välillä (1978).
Lindström Oy Hämeenlinnan palvelukeskuksella on ISO 14001 standardin
mukainen sertifioitu ympäristöjärjestelmä.
Alue on asemakaavassa (hyväksytty 25.3.1992) osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (kaavamerkintä T-2).

LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ
Ympäristön yleiskuvaus
Lindström Oy Hämeenlinnan palvelukeskus sijaitsee Paroisten kaupunginosassa. Rajanaapureina on teollisuusyrityksiä (Kultakeskus Oy) ja Paroisten
jätevedenpuhdistamo. Lounaisreunaltaan alue rajoittuu Tampere-Helsinki
moottoritiehen (3-tie). Lähimpään asuinrakennukseen on noin 300 metriä.
Hämeenlinnan keskustaan on matkaa noin kilometri. Alue on liitetty Hämeenlinnan vesi-, sadevesi- ja viemäriverkostoon. Kiinteistön omistaa
Lindström Oy.
Lähin pohjavesialue (Ahvenisto 0410902, I luokka) sijaitsee alueesta noin
1,1 kilometriä lounaaseen. Vesistöalueluokituksessa alue kuuluu Vanajaveden reitin Vanajanselän alueen Mervanselän osa-alueeseen (35.232). Laitoksen etäisyys Vanajaveteen on noin 1000 metriä.

LAITOKSEN TOIMINTA
Yleiskuvaus toiminnasta
Lindström Oy huoltaa vuokrattavia työvaatteita, käsipyyherullia ja teollisuuspyyhkeitä (Vippereitä). Huoltoon sisältyy tuotteiden pesu, viimeistely
ja korjaus. Vuokrattavat tuotteet omistaa Lindström Oy. Teollisuuspesulan
toiminta on tulkittu ongelmajätteen käsittelyksi pestävien tuotteiden sisältämän öljyn takia.
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Hämeenlinnan palvelukeskuksessa on neljä pesulaa; rullapesula, työvaatepesula, teollisuuspyyhepesula ja puhdastilapesula. Kiinteistön pinta-ala on
13855 m2. Laitos työllistää noin 144 henkilöä.
Prosessikuvaukset
Rullapyyhepesula
Likaiset rullat siirretään rullakoissa avaus- ja sidontapisteeseen, jossa ne
avataan noin metrin mittaiseen laskokseen ja sen jälkeen sidotaan sidontakoneella keskeltä rullaa ohuella muovinauhalla. Tämän jälkeen pyyhkeet
laitetaan säkkeihin odottamaan pesua.
Pesukoneita on seitsemän kappaletta (a´200 kg). Puhdasta pehmennettyä
vettä käytetään rullapyyhkeiden ja valkoisten työvaatteiden pesu- ja huuhteluvetenä sekä pesuputken huuhtelupäähän. Pesuprosessi on automaattinen. Pesun jälkeen pyyhkeet mankeloidaan. Mankelin syöttöpäässä muovinauha katkaistaan ja pyyheniput laitetaan avaussombreeron reunalle, josta
syöttäjä ottaa rullapyyhkeen kerrallaan ja syöttää sen mankeliin, kunnes
kaikki radat ovat täynnä. Mankelin vastaanottopäässä tapahtuu rullapyyhkeen tarkastus ja rullaus. Epäkurantit rullat menevät korjausompeluun.
Rullat lähetetään jakeluvarastoihin tilausten perusteella.
Työvaatepesula
Tullaajat ja palveluedustajat järjestelevät likapyykkirullakot merkityille radoille. Asiakkaiden omat ja suorat tekstiilit lähetetään alihankkijalle. Työvaatteista poistetaan kaikki pesuun kuulumattomat (kynät, paperit ym.).
Työvaatteet luetaan tietojärjestelmään työvaatteessa olevaa mikrosirua lukevan lukijan avulla. Vaatteet asetetaan hihnalle, josta ne kulkeutuvat lajittelupisteeseen. Pesulajitelmat tehdään käsisyöttöisesti säkkijärjestelmään,
josta ne ohjautuvat pesukoneille ja jälkikäsittelyyn.
Säkkijärjestelmän sisältämien tietojen perusteella työvaatteet ohjautuvat joko jatkuvatoimiselle tai yksikkö- pesukoneille. Pesukoneita on 11 kappaletta (putkipesukone, 6 kpl 100 kg, 2 kpl 50 kg ja 2 kpl 10 kg pesukoneita).
Pesuvetenä käytetään rullapesukoneiden pesuvettä. Ohjelmavalinta ja pesuaineannostus pesukoneille tapahtuu automaattisesti järjestelmän tietojen
mukaan. Pesuerän valmistuttua se tyhjennetään vaunuun.
Vaatteet ripustetaan henkareihin. Vaatteet lähetetään kuljetinradalle tunneliviimeistelyä tai prässäystä varten. Tunnelin jälkeen vaatteet ohjautuvat
joko lajittelujärjestelmään, erikoiskorjauspisteelle, palautuspisteelle tai jälkipakkaukseen.
Teollisuuspyyhepesula
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Pyyhkeet lajitellaan tuotteittain pesueriksi. Pesukoneita on kaksi kappaletta
(200 kg). Pyyhkeiden ja imeytysmattojen kuljetukseen käytettävät astiat
pestään. Pesussa käytetään tuotekohtaisia pesuohjelmia.
Kuivaus tapahtuu kahdessa rumpukuivaajassa. Kuivauksen jälkeen suoritetaan laaduntarkastus ja poistetaan kelpaamattomat ja rikkinäiset pyyhkeet.
Tarkastuksen jälkeen tuotteet pakataan asiakkaittain/tuotteittain säkkeihin
ja edelleen kuljetusastioihin.
Puhdastilapesula
Puhdastilapesulassa pestään sairaala- ja vastaavien laitosten pyykkiä. Tila
on eristetty muusta toiminnasta erilliseksi yksiköksi suurten hygieenisyysvaatimusten takia.
Energiantuotanto
Laitoksen tarvitsema lämpöenergia tuotetaan kahdella maakaasukäyttöisellä kattilalla (3,2 ja 4,2 MW). Kattiloista vain yksi on käytössä kerrallaan.
Piipun korkeus on 12,5 metriä. Höyryä käytetään pesuun ja kuivaukseen.
Laitos on miehitetty päivittäin alas- ja ylösajon yhteydessä, muulloin laitos
on miehittämätön. Varapolttoaineena on kevyt polttoöljy, jonka maanalainen 5000 litran vetoinen säiliö on betonisuoja-altaassa. Kattilalaitoksen
käytönvalvonnasta vastaa Vattenfall Kaukolämpö Oy.
Pesuloiden kapasiteetit
Rullapyyhepesulan kapasiteetti on 14 000 kg/d kahdessa vuorossa. Arvio
kolmessa vuorossa 30 000 kg/päivä.
Työvaatepesulan kapasiteetti on 7 200 kg/d kahdessa vuorossa ja arvio
kolmessa vuorossa 18 000 kg/d.
Teollisuuspyyhepesulan kapasiteetti on 2 800 kg /d yhdessä vuorossa ja
kolmessa vuorossa 9 000 kg/d.
Puhdastilapesulan kapasiteetti on 200 kg/d, autoklaavattuja 100 kg/d kahdessa vuorossa ja kolmessa vuorossa 300 kg/d.
Kemikaalit
Seuraavassa on vuonna 2008 käytetyt tärkeimmät kemikaalit ja niiden
maksimivarastointimäärät ja varastointipaikat. (TV=Työvaate)
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Tuotenimi

Aine,
vaarallisuusluoki
tus ja R-lauseke
Triplex plus
Alkoholietoksylaat
ti 30%, Etanoli 8%
Xi, R34
Triplex Basis
Alkoholietoksylaat
ti 30%, Etanoli 8%
Xi, R34
Protocol Alka- Kaliumhydroksidi
line
10-20%,
Sitruunahappo 510%
C, Xn, Xi
R 35, R22, R 36
Neutracid com- R36, R38, R43,
bi
R51/53
Lunosept conc
C R34, R31, R50
Mulan Spirit
Xn R22, R41
Power
Delta C R 35
Free
Etikkahappo
C R10-35
Silex Basis M

C R34

Neutrasour

Xn; R22-31-41

Biosoft eco

Ei luokiteltavaa

Sonril

C,O,R8-34

Mulan
(free)

lubritex Xn, N;R22-41-50
Xi,F;R11-36-67
Xi R43
Xn R22,43

Käyttökohde

Käyttö
v. 2007

TV
huuhtelu/viimeistelyaine
TV valkaisuaine
TV pesutehostin
TV&Käsipyyhe
pesuaine
TV pesula putki
viimeistelyaine
TV pesula putki
pesuaine
Vipperipesula
Käsipyyhe
viimeistelyaine
Käsipyyhe
pesupehmennin
Käsipyyhe
valkaisuaine
Käsipyyhe
pesutehostin

3319 kg
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Max. varastointimäärä
TV pesula putki 15139 kg 1425 kg
tehostin
Vipperipesula
TV pesula putki 42900kg 1425 kg
tehostin
Vipperipesula
Oli puhdastilan 1,8 kg
50 kg
pesuaine
(ei
enää)

1210 kg

4828 kg 220 kg
5600 kg 800 kg
42 092 kg 3500 kg
927 kg

200 kg

24 938 kg 1500 kg

1474 kg

2000 kg

3672 kg

400 kg

13822 kg 600 kg
3125 kg

350 kg

Jätevedenpuhdistuskemikaalit säilytetään jätevedenpuhdistamo-tilassa, niiden omissa säilytysastioissa. Pesukemikaalit varastoidaan kussakin pesulassa, niiden omissa säilytysastioissa.
Energiankäyttö
Vuonna 2008 käytettiin maakaasua 953 750 m3 (10430,2 TJ) .Sähköenergian kulutus on ollut vuonna 2008 2930 MWh.
Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) ja energiatehokkuus
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Pesulan koneita ja laitteita uusitaan säännöllisesti. Tuotantolaitosta kehitettäessä pyritään aina suunnittelussa ja päätöksenteossa ottamaan huomioon
ympäristövaikutukset. Energiankulutusta seurataan säännöllisesti ja palveluskeskuskohtaisesti laaditaan vuosittain ympäristötavoitteet energiakulutuksen alentamiseksi.

YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN
Jätevedet
Laitos on liitetty Hämeenlinnan vesi- ja viemäriverkostoon. Sadevedet johdetaan sadevesiverkostoon. Pesuprosessien jätevedet lasketaan kunnan
viemäriin. Teollisuuspyyhepesulan ja teollisuuden haalarien pesusta tuleva
jätevesi johdetaan flotaatiolaitoksen kautta viemäriin. Jäteveden puhdistuslaitos on uusittu vuonna 2007. Käytetyn veden määrä oli vuonna 2008
92225 m3.
Maaperäpäästöt ja niiden estäminen
Päästöjä maaperään tai pohjaveteen ei hakijan mukaan ole.
Päästöt ilmaan
Päästöjä ilmaan aiheutuu maakaasukäyttöisistä kattiloista. Päästöt pienenivät huomattavasti vuoden 1991 jälkeen kun laitos siirtyi raskaan polttoöljyn
käytöstä maakaasun käyttöön. Vuonna 2008 aiheutui maakaasun käytöstä
seuraavat päästöt: CO 2 (bio) 1874,4 t, typenoksidit 5,09 t, hiilimonoksidi
0,03 t.
Melu ja tärinä
Hakija katsoo, että toiminnasta ei synny melupäästöä eikä tärinää tuotantolaitoksen ulkopuolelle. Laitoksen melupäästöt aiheutuvat pääosin ilmastoinnista. Toiminnanharjoittaja arvioi liikennemäärän alueelle olevan päivittäin 5 rekkakuljetusta.
Jätteiden käsittely ja hyödyntäminen sekä varastointi
Seuraavassa ulkopuolelle käsiteltäviksi toimitetut jätteet (2008):
Jätelaji

Numerotunnus

Määrä t/a

Sijoitus ja toimituspaikka

Flotaatiosta tuleva liete
Elektroniikkajäte
Biojäte
Sekajäte
Energiajäte

04 02 19*

420

Ekokem Oy

04 02 99
02 03 99
04 02 99
04 02 22

1,15
2,50
34,35
224,7

L&T Oy
Kaatopaikka / L&T Oy
Kaatopaikka / L&T Oy
Energiahyötykäyttö /L&T Oy
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36
12,22
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L&T Oy
Leppäkosken romu oy
L&T Oy

Tunnus YMn päätös yleisimpien jätteiden ja ongelmajätteiden luettelosta
1129/2001 mukaan. * merkityt ongelmajätteitä.
Jätevesien käsittelyssä (flotaatiossa) eroteltu pintaan noussut öljyemulsio
kerätään kahteen kiinteään jäteöljysäiliöön (yhteistilavuus 15 m3). Säiliöt
sijaitsevat kellarikerroksen flotaatiotilassa. Ekokem noutaa ko. emulsion
noin kerran viikossa. Tuotantotilassa on ensimmäisessä kerroksessa kaksi
erottelusäiliötä, joissa erotetaan vettä öljyemulsiosta. Kiintojätettä varten
on flotaatiotilassa kaksi 1 m3 jätekonttia, jotka vaihdetaan määräajoin
(Ekokem). Myös jätevesimodulin prässi on varustettu kahdella kiintoainekontilla (Ekokem).
Ongelmajätteet toimitetaan Ekokem Oy:lle ja jätehuoltoa hoitaa Lassila &
Tikanoja Oy.

LAITOKSEN TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU
Käyttötarkkailu
Energian ja veden kulutusta seurataan säännöllisesti. Raportointi tapahtuu
kuukausittain. Kattilalaitoksen savukaasujen happipitoisuus mitataan joka
kolmas kuukausi.
Vaikutustarkkailu
Ilma
Lindström Oy Hämeenlinnan palvelukeskus osallistuu Hämeenlinnan kaupungin ilmanlaadun tarkkailuun.
Jätevesi
Jätevesitarkkailua tehdään kaksi kertaa vuodessa Hämeenlinnan Seudun
Vesi Oy:n vaatimusten mukaisesti. Näytteistä tehdään seuraavat analyysit:
pH, sähkönjohtavuus, CO Cr, CODMn, BOD7, kok.P, kok.N, kloridi, kiintoaine, kasvi- ja eläinrasvat, Hg, Ag, Cd, kok.Cr, Cu, Pb, Ni, Zn, tina, mineraaliöljyt. Näytteet tehdään työpäivän mittaisina kokoomanäytteinä.

HÄMEEN YMPÄRISTÖKESKUS
Ympäristönsuojeluosasto

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS
HAM-2007-Y-343-111
24.2.2009

8

POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN
Riskinarviointi ja toimet onnettomuus- ja häiriötilanteiden aikana
Toiminnanharjoittaja katsoo, että suurin riski on säiliöihin ja niihin liittyvien putkistojen vuodot. Jos vuoto tapahtuu kellaritiloissa, öljy joutuu lattialle, josta se voidaan pestä pois. Lattiakaivo on yhdistetty talteenottosäiliöön,
tällöin riski on vähäinen. Jos vuoto tapahtuu teollisuuspyyhepesulassa, pienet öljyvuodot voidaan imeyttää imeytysmattoon. Tuotantoalueen lattiakaivot on yhdistetty talteenottosäiliöön. Selkeytyssäiliöiden pohjatulppien alla
on turvakartiot, joista vuoto menee suoraan talteenottoon, tällöin riski on
vähäinen.
Jos vuoto tapahtuu tyhjennettäessä öljysäiliötä Ekokemin autoon, käytetään
imeytysmattoja imeytykseen. Lähietäisyydellä oleva sadevesikaivo on ohjattu ympäristön maastoon. Riski on keskimääräinen.
Jätevedenpuhdistuksessa käytetään rikkihappoa, rautasulfaattia ja lipeää
sekä polymeerejä. Riskinä on letkujen, pumppujen tai liittimien vuotaminen. Säiliön kuljetus kellariin aiheuttaa vaaratilanteita. Toiminnanharjoittaja katsoo jätevesikemikaaleihin liittyvän riskin merkittäväksi.
Laitoksella tehtiin kemiallista pesua vuoteen 1991 asti. Toiminnassa käytettiin liuottimia (tetrakloorietyleeniä). Osa liuottimesta on haihtunut ilmaan
ja saattanut imeytyä lähistön maaperään.

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Lupahakemuksesta tiedottaminen
Hämeen ympäristökeskus on kuuluttanut lupahakemuksesta ilmoitustaulullaan ja Hämeenlinnan kaupungin palvelupiste Kastellin ilmoitustaululla 17.1-18.2.2008 välisen ajan sekä ilmoittanut kuulutuksesta Hämeen
Sanomat -lehdessä 17.1.2008.
Hakemuksesta on 10.1.2008 annettu erikseen kirjallinen tieto tiedossa oleville asianosaisille (2 kpl). Asiakirjat ovat olleet kuulutusajan nähtävillä
Hämeenlinnan kaupungin palvelupiste Kastellissa..
Tarkastukset, neuvottelut ja katselmukset
Hakemuksesta on neuvoteltu ja laitoksella on suoritettu tarkastus- ja tutustumiskäynti 8.11.2007. Neuvottelu jätevesiasioista pidettiin 3.11.2008,
15.12.2008 ja 4.2.2009. Tarkastus- ja neuvottelumuistiot on liitetty asiakirjoihin.
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Lausunnot
Hakemuksesta on pyydetty 10.1.2008 lausunnot Hämeenlinnan kaupungin
seudulliselta ympäristölautakunnalta, Hämeenlinnan kaupunginhallitukselta
ja Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:ltä.
Hämeenlinnan kaupungin seudullinen ympäristölautakunta toteaa 3.3.2008
saapuneessa lausunnossaan, että lupahakemus on vaikeasti luettavissa.
Kaikkia hakemuksessa esitettyjä liitteitä ei ole numeroitu varsinaisissa liitteissä (liitteet 10a ja 17a). Lisäksi hakemuksessa on paljon erillistä aineistoa, jota ei ole merkitty liitteiksi. Lupahakemuksesta puuttuu myös ympäristönsuojeluasetuksen 9§:n 3 kohdassa esitetty yleisölle tarkoitettu tiivistelmä lupahakemuksessa esitetyistä tiedoista.
Lindström Oy:n harjoittama toiminta edistää materiaalitehokkuutta erityisesti rulla- ja teollisuuspyyhepesun osalta. Pesu- ja huuhteluvesien kierrätys
on myös järjestetty tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Laitoksen toiminta edistää kestävää kehitystä myös laitoksen tuotteiden ja palvelujen
osalta.
Hämeenlinnan seudulliselle ympäristötoimelle ei ole tullut valituksia laitoksen toiminnasta.
Hämeenlinnan kaupunginhallituksen lausunnossa (6.3.2008) todetaan, että
ympäristöluvassa todettu toiminta on vakiintunutta ja se voi jatkua esitetyssä laajuudessa nykyisessä yhtiön kiinteistössä.
Hämeenlinnan Seudun Vesi toimitti 13.2.2008 lausunnon, jossa se toteaa,
että Lindström Oy:n jätevesillä on laatunsa puolesta suuri vaikutus Paroisten puhdistamoon sekä siellä syntyvän lietteen laatuun ja hyödyntämismahdollisuuksiin. Tästä syystä Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy pitää tarpeellisena laatia Lindström Oy:n kanssa teollisuusjätevesien johtamissopimuksen
liittymis- ja käyttösopimusten lisäksi. Näissä sopimuksissa asetettujen ehtojen mukaisesti Lindström Oy voi toimittaa jätevetensä Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:n jätevesiverkkoon.
Tilanteen selvittely ja alustavat neuvottelut teollisuusjätevesien johtamissopimuksen laatimiseksi on aloitettu vuonna 2006. Selvittelyn tuloksena
Lindström Oy on aloittanut jätevesien käsittelyn tehostamisen.
Lindström Oy:n jätevesien laadulle asetetaan erityisehdot ravinne-, raskasmetalli ja öljy-, sekä rasvakuormituksen osalle. Lisäksi rajoituksena ovat
ns. yleiseen viemäriin johdettavan jäteveden haitallisten aineiden rajaarvot. Jotta Lindström Oy pääsee asetettuihin ehtoihin, on jätevesien käsittelyprosessien oltava kunnossa. Tästä syystä Hämeenlinnan Seudun Vesi
Oy edellyttää, että mikäli jätevesien käsittelyprosessiin tulee sen käyttämisen ja kunnollisen toiminnan estäviä ongelmia, on myös haittaa aiheuttava
vipperin pesutoiminta keskeytettävä, jotta käsittelemätöntä jätevettä ei johdeta Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:n viemäriverkostoon.
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Teollisuusjätevesien johtamissopimukseen liitetään tarkkailuohjelma, jonka
mukaisesti Lindström Oy:n jätevesiä tarkkaillaan. Tarkkailu kohdistetaan
yrityksen kaikkiin jätevesiin, käytännön syistä kuitenkin siten, että ylä- ja
alakerran vesistä otetaan erilliset näytteet ja niiden tuloksista lasketaan yrityksen kokonaiskuormitus. Alakerrasta tulevat vipperi- ja työvaatepesulan
jätevedet pumppaamon kautta, joka toimii näytteenottopisteenä. Yläkerrasta tuleville vesille ei vielä ole vaatimukset täyttävää näytteenottopistettä, joten sellainen Lindström Oy:n pitäisi tehdä. Tästä syystä yläkerran vesiä ei
ole päästy selvittämään kattavasti. Tarkkailuohjelmassa sovitaan näytteenottotiheydestä ja laajuudesta, kuitenkin niin, että tarvittaessa näytteenottomäärää tai analysoitavien suureiden määrää voidaan lisätä.
Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy tekee sopimuksen laadintaan tarvittavat
näytteenotot sovitusti, Lindström oy vastaa kustannuksista. Jatkossa Lindström Oy:n on mahdollista käyttää muuta akreditoitua näytteenottopalvelua, tästä ja muista käytännön järjestelyistä sovitaan sopimuksenteon yhteydessä. Teollisuusjätevesisopimuksen laadintaneuvottelut ovat käynnissä
ja Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy toivoo, että ympäristölupaan asetetaan
takaraja sopimuksen voimaantulolle.
Muistutukset ja mielipiteet
Muistutuksia tai mielipiteitä ei asiasta tullut.
Hakijan kuuleminen ja vastine
Hakijalle on 2.9.2008 päivätyllä kirjeellä varattu tilaisuus tulla kuulluksi ja
esittää vastineensa ympäristölupahakemuksesta annetuista lausunnoista.
Toiminnanharjoittaja toimitti 6.10.2008 vastineen, jossa se esittää seuraavaa:
Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:n lausunnossa on asetettu erityisehdot
Lindström Oy:n jätevesille liitteen mukaisesti. Lisäksi teollisuusjätevesien
johtamissopimukseen liitetään tarkkailuohjelma.
Suurin Lindström Oy:n aiheuttama öljy- rasva- ja raskasmetallikuorma on
peräisin sen teollisuuspyyhepesulasta. Lindström Oy on rakentanut flotaatioon perustuvan jätevedenkäsittelylaitteiston teollisuuspyyhepesulan jätevesille. Flotaation jälkeen jätevedet menevät vielä sakkautusyksikköön raskasmetallipitoisuuksien pienentämiseksi. Palaverissa HSVOY:n edustajien
kanssa 4.9.2008 on sovittu jätevesinäytepisteiden järjestämisestä siten, että
koko palvelukeskuksen jätevedet tulevat huomioitua tarkkailuohjelmassa.
Lindström Oy:n jätevedenkäsittelylaitteistossa tehdään testausta toiminnan
varmistamiseksi, mutta jo nyt saadaan yli 90% teollisuuspyyhepesulan öljyistä ja rasvoista erotettua. Jätevedenkäsittelylaitoksen emulsiota lähetetään Ekokemille keskimäärin 5-10 tonnia viikossa.

HÄMEEN YMPÄRISTÖKESKUS
Ympäristönsuojeluosasto

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS
HAM-2007-Y-343-111
24.2.2009

11

Kaikista toimenpiteistä huolimatta HSVOY:n asettama kuormaraja 20 kg/d
öljyjen ja rasvojen osalta tuntuu Lindström Oy:n mielestä vaikealta saavuttaa. Sen käyttämät vesimäärät ovat niin suuria, että pelkillä teollisuuspyyhejätevesillä ehdotettu päiväkuormaa ylittyy, vaikka pitoisuusraja-arvoja
(öljy 200 mg/l ja rasvat 500 mg/l) ei ylitetä. Teoreettisesti laskien päivittäinen jätevesimäärä tuottaa 49 kilon kuorman öljyjä ja rasvoja. Tämän perusteella Lindström Oy ehdottaa teollisuusjätevesisopimuksen erityisehtojen
uudelleen tarkastelua ennen sopimuksen voimaantuloa. Muiden lausuntojen
osalta Lindström Oy ei näe aihetta vastineeseen.

ALUEELLISEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU
Ratkaisu

Hämeen ympäristökeskus myöntää ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaisen
ympäristöluvan Hämeenlinnassa sijaitsevan Lindström Oy:n teollisuuspesulan toiminnalle.
Toiminta ja tarkkailu on toteutettava lupahakemuksen mukaisesti ellei lupamääräyksissä toisin määrätä.

Lupamääräykset
Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi
Yleinen ympäristönsuojelu
1.

Laitoksen ja sen oheistoimintojen ympäristösuojelutoimia on ylläpidettävä
ja edistettävä niin, ettei toiminnasta aiheutuva melu, päästöt ilmaan, maaperään, vesiin 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 viihtyvyyden
alenemista.
Tarvittaessa on selvitettävä ympäristövaikutukset ja ryhdyttävä Hämeen
ympäristökeskuksen edellyttämiin ympäristönsuojelutoimenpiteisiin haittojen ehkäisemiseksi tai poistamiseksi. Hämeen ympäristökeskus päättää toimenpiteistä erikseen. (YSL 5 §, 7 § ja 8 §, JäteL 6 § ja 19 §, NaapL 4 § ja 17
§)
Päästöt viemäriin

2.

Lindström Oy:n jätevedet tulee esikäsitellä ennen niiden johtamista Hämeenlinnan viemäriverkostoon. Viemäriin johdettavan jäteveden tulee alittaa seuraavat pitoisuus- ja kuormitusraja-arvot.
Parametri
Virtaama
BHK7
Kiintoaine

Max pitoisuus

500 mg/l

Max kk
5500 m3

Max viikko
2500 m3
2650 kg
725 kg

Max/ päivä
500 m3
530 kg
145 kg
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P
N
COD Cr

80 kg
225 kg
3750 kg

12

20 kg
45 kg
750 kg

Lisäksi jäteveden tulee alittaa seuraavat metallien- ja öljyjen sekä rasvojen
kuormitusraja-arvot:
Parametri

Max pitoisuus

Max g/viikko

Hg
Cd
Cr
Cu
Pb
Ni
Zn
Ag
As
V
Öljy
Rasvat

0,005 mg/l
0,005
1
1
1
1
5
0,1
0,1
5
200
500

3,75
5
750
2500
250
375
5600
200
250
5600
80 kg/viikko

Max
g/päivä
0,75
1
150
500
60
75
1200
40
50
1200
20kg/viikko

Jäteveden pH on oltava välillä 6-11.
Mikäli näihin jäteveden kuormitusraja-arvoihin ei päästä, tulee jätevesien
esikäsittelyä tehostaa. Näihin kuormitusraja-arvoihin tulee päästä
31.12.2009 mennessä. Mikäli Hämeenlinnan Seudun vesi oy edellyttää teollisuusjätevesisopimuksessaan tätä lupamääräystä tiukempia raja-arvoja tulee
sopimuksen raja-arvoja noudattaa.
Asfaltoidulta alueelta kertyvät pintavedet sekä kattovedet on johdettava sadevesiviemäriin. (YSL 5 §, 7 § ja 8 §, YSA 36 §)
3.

Jätevesien laadusta, määrästä tai niiden vaihtelusta ei saa aiheutua haittaa
viemärin rakenteelle, jätevedenpuhdistamon toiminnalle tai lietteen asianmukaiselle käsittelylle tai hyötykäytölle. Jäteveden pääsy viemäriin on voitava estää välittömästi, jos jäteveden ominaisuudet eivät täytä viemäriin johdettavalle jätevedelle asetettuja vaatimuksia. Viemäriliitännät on varustettava tarpeellisin hälytyksin ja turvarakentein. Viemäriin ei saa laskea ongelmajätettä. (YSL 5 §, 7 § ja 8 §, YSA 36 §)

4.

Toiminnanharjoittajan on tehtävä teollisuusjätevesisopimus Hämeenlinnan
Seudun Vesi Oy:n kanssa puolen vuoden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta. Teollisuusjätevesisopimuksen tulee täyttää VNa
1022/2006 (VNa asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista)
mukaiset vaatimukset (liitteen 1A mukaiset aineet). Teollisuusjätevesisopimus ja sen perusteella tehtävän tarkkailun tulokset on lähetettävä tiedoksi
Hämeen ympäristökeskukselle. Hämeen ympäristökeskus antaa tarkkailun
perusteella tarvittaessa lisämääräyksiä jätevesien esikäsittelystä.
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Teollisuusjätevesisopimusta on tarkistettava Hämeen ympäristökeskuksen
tai Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:n vaatimuksesta. Päivitetty teollisuusjätevesisopimus on lähetettävä tiedoksi Hämeen ympäristökeskukselle. (YSL
47 §, YSA 36 §, VNa 1022/2006)
Melu ja tärinä
5.

Melutaso eniten melulle altistuvien kohteiden piha-alueilla ei saa ylittää laitoksen toiminta-aikana melun A-painotettua ekvivalenttitasoa 55 dB päivällä
klo 7-22 välisenä aikana eikä 50 dB yöllä klo 22-7 välisenä aikana. Jos melu
on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, mittaus- tai laskentatulokseen
lisätään 5 dB ennen sen vertaamista sallittuun melutasoon. Jos melutaso ylittyy on toiminnanharjoittajan ryhdyttävä toimenpiteisiin meluhaitan vähentämiseksi. (YSL 5 § ja 108 §, NaapL 17 §, VNp 993/1992)
Jätteet sekä niiden käsittely ja hyödyntäminen

6.

Jätteen saa luovuttaa vain asianmukaiseen käsittelyyn, joka on hyväksytty
jätelain edellyttämällä tavalla. (YSL 4 § ja 5 §, JäteL 15 §)

7.

Laitoksella on kaikin tavoin pyrittävä vähentämään jätteiden muodostumista. Kaikki teknisesti ja taloudellisesti hyödynnettävissä olevat jätteet on lajiteltava ja toimitettava hyötykäyttöön. Jätettä ei saa ohjata poltettavaksi, jos
se voidaan hyödyntää aineena. Hyötykäyttöön tai kaatopaikalle ei saa toimittaa jätteitä, joista voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. (YSL 4 § ja 5 §, JäteL 4 §, 6 §, 12 §, 19 § ja 51 §, JäteA 8 §, VNp
101/1997, VNp 962/1997, VNp 883/1998)

8.

Rasvan- ja öljynerotusjäte on käsiteltävä asianmukaisesti. Kaatopaikalle
toimitettavan muun kuin asumistoiminnassa syntyvään jätteeseen rinnastettavan teollisuusjätteen kaatopaikkakelpoisuus on tarvittaessa selvitettävä.
Jätteen soveltuvuus kaatopaikalle ratkaistaan kaatopaikkakelpoisuusarvioinnin perusteella.(YSL 4 §, 5 § ja 83 §, JäteL 4 §, 6 §, 12 §, 51 § ja 52 §, VNp
861/1997)

9.

Ongelmajätteet on säilytettävä laatua ja vaarallisuutta osoittavilla merkinnöillä varustetuissa, tiiviisti suljetuissa astioissa. Ongelmajätteet on varastoitava katetussa ja lukitussa tilassa, varoaltain varustetuissa astioissa tai tiiviillä reunuksella tai reunakorokkein varustetulla alustalla siten, että vuototapauksissa ongelmajätteet saadaan kerättyä talteen. Erilaatuisia ongelmajätteitä
ei saa sekoittaa keskenään eikä muihin jätteisiin. (YSL 4 §, 7 § ja 8 §, JäteL
4 § ja 6 §, JäteA 3 §, 5 § ja 6 §, VNp 659/1996)

10.

Ongelmajätteet on toimitettava laitokseen, jolla on ympäristöluvassa myönnetty lupa kyseisen jätteen vastaanottoon ja käsittelyyn. Ongelmajätteiden
siirtoa varten on laadittava siirtoasiakirja, joka annetaan jätteen kuljettajalle
luovutettavaksi edelleen ongelmajätteen vastaanottajalle. Siirtoasiakirja tai
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sen jäljennös on säilytettävä neljän (4) vuoden ajan. (JäteL 4 §, 6 §, 12 §, 15
§ ja 51 §. JäteA 5 §, 6 § ja 22 §, VNp 659/1996)
Varastointi ja kemikaalien käsittely
11.

Raaka-aineet, tuotteet, jätteet ja kemikaalit on varastoitava ja käsiteltävä laitosalueella siten, että niistä ei aiheudu maaperään, vesistöön tai ilmaan päästöjä, joista voi aiheutua ympäristö-, viihtyisyys- tai terveyshaittaa. Varastojen, säiliöiden ja putkistojen kuntoa on tarkkailtava säännöllisesti ja tarvittaessa on ryhdyttävä viipymättä korjaustoimenpiteisiin.
Kemikaalien purkualueiden pinnoitteiden kunnosta on huolehdittava. Kemikaalisäiliöiden ja -putkistojen kunto sekä suoja-altaiden tiiviys on tarkistettava säännöllisesti. Kallistukset asfaltoidulla alueella on tehtävä siten, että
vuotoaineet saadaan helposti kerättyä talteen. (YSL 4 §, 5 §, 7 § ja 8 §, JäteL
4 § ja 6 §, VNp 101/1997)

12.

Kemikaalisäiliöt on varustettava tarpeellisilla suoja- ja hälytyslaitteilla kuten
ylitäytön estolaitteilla.
Jos lattiakaivot ovat välttämättömiä toiminnan kannalta, ne on varustettava
sulkuventtiileillä, jotka on pidettävä normaalisti suljettuina ja ne saa avata
vasta, kun on varmistettu, ettei kaivoon ole päässyt kemikaaleja. Keskenään
vaarallisesti reagoivat kemikaalit eivät vuototilanteessa saa joutua kosketuksiin toistensa kanssa. ( YSL 4 §, 7 § ja 8 §)

13.

Ympäristölle haitallisten aineiden purkua on valvottava. Kemikaalisäiliöiden
täyttöpaikan läheisyydessä on oltava ohjeet toiminnasta onnettomuustilanteessa. Kemikaalisäiliöiden täyttöyhteet on merkittävä selvästi varastoidun
kemikaalin mukaan.
Kemikaalien purkualueiden lähistöllä olevat sadevesikaivot on täytön ajaksi
suljettava esimerkiksi sulkumatolla. Vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalle on kemikaalien purkupaikan läheisyydessä oltava riittävä määrä imeytysmateriaalia aina saatavilla. Vuotoina ympäristöön mahdollisesti päässeet
kemikaalit on kerättävä välittömästi talteen. (YSL 4 §, 7 § ja 8 §)

14.

Konteissa ja astioissa olevat kemikaalit on varastoitava tiivispohjaisessa,
reunuksella ja kynnyksellä varustetussa katetussa varastossa, erillään elintarvikkeista. Varastointitilan lattian on kestettävä kemikaaleja. Vaihtoehtoisesti kemikaalilavat tai kontit voidaan sijoittaa suoja-altaaseen, joka kestää
imeytyvää kemikaalia. (YSL 4 §, 5 §, 7 § ja 8 §, JäteL 4 § ja 6 §)
Maaperän suojelu

15

Toiminnanharjoittajan on esitettävä 31.12.2009 mennessä Hämeen ympäristökeskukselle ulkopuolisen asiantuntijan tekemänä selvitys joka sisältää riskinarvion maaperän pilaantumisesta ja puhdistustarpeesta.
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Hämeen ympäristökeskus antaa tarvittaessa lisämääräyksiä maaperän ja
pohjaveden tilaan tai puhdistamiseen liittyvistä toimenpiteistä. (YSL 5, 7, 8,
43, 46 §)
16.

Toiminnanharjoittajan on esitettävä Hämeen ympäristökeskukselle selvitys
polttoöljyn varastoinnista ja sen turvajärjestelyistä sekä riskistä pohjavesille.
Selvitys on toimitettava 31.12.2009 mennessä.
Hämeen ympäristökeskus antaa tarvittaessa lisämääräyksiä asiasta. (YSL 5,
7, 8, 43, 46 §)
Paras käyttökelpoinen tekniikka ja energian käytön tehokkuus

17.

Toiminnanharjoittajan on seurattava parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä. Parasta käyttökelpoista tekniikkaa on hyödynnettävä laitoksen
toiminnoissa niin, että päästöt ja laitoksen ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäiset sekä energian tuotto ja käyttö mahdollisimman tehokasta. (YSL 4 §, 5 § ja 83 §, YSA 37 §)
Häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet

18.

Päästöjä, melua, hajua tai muuta ympäristöhaittaa lisäävistä häiriöistä tai
onnettomuuksista, joissa esimerkiksi haitallisia aineita pääsee maaperään,
pinta- tai pohjavesiin, viemäriin tai ilmaan, on ilmoitettava välittömästi Hämeenlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ja Hämeen ympäristökeskukselle. Toiminnanharjoittajan on laadittava ja ylläpidettävä käyttöhenkilökunnalle ohjeistoa ilmoitusmenettelystä. (YSL 62 § ja 76 §, YSA
30 §)

19.

Ympäristövahingon tapahtuessa tai ympäristövahingon vaaran uhatessa toiminnanharjoittaja on velvollinen ryhtymään viipymättä toimenpiteisiin vahinkojen torjumiseksi ja tapahtuman toistumisen estämiseksi. Jos viemäriin
on päässyt ainetta, joka saattaa aiheuttaa haittaa Hämeenlinnan Seudun Vesi
Oy:n jätevedenpuhdistamon toiminnalle, on asiasta ilmoitettava välittömästi
myös puhdistamon hoitajalle. (YSL 7 §, 8 §, 62 § ja 76 §, YSA 30 §)

20.

Laitoksen ympäristöriskiarviointi ja pelastussuunnitelma tulee päivittää viimeistään 31.12.2009 mennessä. Päivitetyt ympäristöriskiarviointi ja pelastussuunnitelma on lähetettävä tiedoksi Hämeen ympäristökeskukselle, Hämeenlinnan kaupungin ympäristöviranomaiselle, Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:lle sekä Kanta-Hämeen pelastuslaitokselle. YSL 4 §, 5 §, 75 § ja 77 §)

21.

Toiminnanharjoittajalla on oltava riittävästi ympäristövahinkojen torjuntalaitteita ja -tarvikkeita aina saatavilla. Toiminnanharjoittaja on velvollinen
huolehtimaan, että laitoksella on torjuntalaitteiden ja -tarvikkeiden käyttöön
perehtynyttä henkilöstöä. Toiminnanharjoittajan on ylläpidettävä ja kehitettävä torjuntavalmiutta, koulutettava henkilöstöä ja järjestettävä torjuntahar-
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joituksia sekä selvitettävä ympäristön asukkaille, kuinka mahdollisessa vaaratilanteessa on toimittava. (YSL 4 §, 5 §, 7 § ja 8 §)
Toiminnan muuttuminen tai lopettaminen
22.

Toiminnanharjoittajan on viipymättä ilmoitettava toiminnan olennaisista
muutoksista tai toiminnan keskeyttämisestä Hämeen ympäristökeskukselle
ja Hämeenlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Luvanhaltijan vaihtuessa on uuden haltijan ilmoitettava vaihtumisesta kirjallisesti Hämeen ympäristökeskukselle. (YSL 81 §, YSA 30 §)

23.

Toiminnanharjoittajan on hyvissä ajoin, viimeistään 6 kuukautta, ennen toiminnan lopettamista esitettävä yksityiskohtainen suunnitelma Hämeen ympäristökeskuksen hyväksyttäväksi ympäristönsuojelua ja jätehuoltoa koskevista toiminnan lopettamiseen liittyvistä toimista ja mahdollisesta lopettamisen jälkeisestä ympäristön tilan tarkkailusta. (YSL 90 §, JäteL 6 §)
Tarkkailu ja raportointi

24.

Tuotantotiloja, koneita, puhdistuslaitteita, varastoja, säiliöitä, putkistoja sekä
valvonta- ja hälytyslaitteita, niiden kuntoa ja toimintaa on tarkkailtava ympäristölupapäätöksen liitteessä kaksi esitetyn käyttö- ja päästötarkkailusuunnitelman mukaisesti sekä ryhdyttävä tarvittaessa viipymättä huolto- ja korjaustoimenpiteisiin.
Lupaviranomainen voi tehdä tarkkailuohjelmaan tarpeelliseksi katsomansa
muutokset. (YSL 5 §, 83 § ja 108 §, JäteL 51 § ja 52 §)

25.

Toiminnanharjoittajan on osallistuttava Hämeen ympäristökeskuksen edellyttämällä tavalla Hämeenlinnan ilman laadun tarkkailuun ja tarvittaessa
osallistuttava alueella tehtäviin muihin päästöjen ympäristövaikutuksia koskeviin selvityksiin Hämeen ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla.(YSL
5 §)

26.

Laitoksella on oltava nimetty ympäristönsuojeluvastaava ja hänelle vähintään yksi sijainen. Ympäristönsuojeluvastaavan on tunnettava laitoksen toiminta, laitosta koskeva ympäristönsuojelusäännökset ja määräykset sekä laitoksessa käsiteltävien kemikaalien ominaisuudet, laitoksen päästöt, jätteet
sekä ympäristövahinkojen torjunta. Jos ympäristönsuojeluvastaavan tai hänen sijaisensa yhteystiedot muuttuvat on muutos saatettava tiedoksi Hämeen
ympäristökeskukselle ja Hämeenlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 5 §)

27.

Laitoksen melutaso on selvitettävä ulkopuolista asiantuntijaa käyttäen
31.12.2009 mennessä. Jos lupamääräyksessä 5 asetettu melutaso ylittyy, on
toiminnanharjoittajan ryhdyttävä toimenpiteisiin meluhaitan vähentämiseksi.
(YSL 4 § ja 5 §)
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28.

Laitoksen jätevesiviemäri on varustettava jatkuvatoimisella pH:n mittaus- ja
rekisteröinti sekä hälytyslaitteistolla. Teollisuusjätevesisopimuksen mukaisen tarkkailun tulokset on lähetettävä tiedoksi Hämeen ympäristökeskukselle. (YSL 4 § ja 5 §)

29.

Laitoksen typenoksidipäästöt (NOX) on mitattava ulkopuolisen asiantuntijan
toimesta 31.12.2009 mennessä. Mittaukset on tehtävä normaalilla käyttötehoalueella. Mittaussuunnitelma tulee toimittaa Hämeen ympäristökeskuksen
hyväksyttäväksi viimeistään kuukautta ennen mittausajankohtaa. Mittaukset,
näytteenotto ja analysointi on suoritettava CEN-, ISO-, SFS- tai vastaavien
yleisesti käytössä olevien standardien mukaisesti. (YSL 5 §, 42 §, 46 §, 108
§)

30.

Laitoksen käytöstä ja käytön valvonnasta sekä häiriötilanteista on pidettävä
kirjallista tai tiedostoihin tallentavaa seurantaa. Laitoksen ympäristönsuojelun kannalta merkityksellisistä tapahtumista ja toteutetuista ympäristönsuojelutoimenpiteistä, päästöistä, jätteistä ja jätehuollosta sekä energiankäytöstä
ja energiansäästötoimenpiteistä on pidettävä kirjaa.
Kirjanpitoon on merkittävä vuosittaista raportointia varten tarvittavat
tiedot. Seurantakirjanpidon perusteena olevat asiakirjat kuten laitoksen
käyttöä ja valvontaa koskevat tallenteet, käyttöpäiväkirjat, häiriökirjanpito,
huoltotodistukset, tutkimus-. mittaus- ja tarkkailutulokset, jätekirjanpito ja
jätteiden siirtoasiakirjat on säilytettävä vähintään neljän vuoden ajan.
Kirjanpito on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle. (YSL 5 § ja
83 §, JäteL 51 § ja 52 §, JäteA 22 §)

31.

Laitoksen toiminnasta sekä valvonta- ja tarkkailutiedoista on laadittava viranomaisen edellyttämällä tavalla raportti, joka on toimitettava Hämeen
ympäristökeskukselle ja Hämeenlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä. Tietoja
tehdystä kirjanpidosta on tarvittaessa annettava valvontaviranomaiselle
yhteenvetoraportteina. Vuosiraportista on käytävä ilmi muun muassa seuraavat tiedot:
Tiedot tuotannosta:
energian käyttötiedot ja energiansäästötoimenpiteet, käytetyt kemikaalit,
vuotuinen tuotantomäärä (tuotteen laatu ja määrä), tuotannon käyntiajat
prosesseittain (h/a), vedenotto ja ympäristönsuojeluinvestoinnit sekä suunnitteilla olevat muutokset laitoksessa ja sen toiminnassa. Tieto ympäristövahinkovakuutuksen voimassaolosta.
Tiedot jätehuollosta:
jätteiden laatu, laji, määrä sekä hyödyntämis- ja käsittelytavat, varastointi,
edelleen toimittaminen, kuljettajat, toimituskohteet ja päivämäärät sekä
kaatopaikkakelpoisuustestien tulokset. Jätteiden ja ongelmajätteiden luokittelussa tulee käyttää ympäristöministeriön asetuksessa (YMA 1129/2001)
esiintyvää jaottelua.
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Tiedot päästöistä ja ympäristövaikutusten tarkkailusta:
päästömäärät, analyysitulokset, laskenta- tai mittausperusteet, arvio tulosten
luotettavuudesta, yhteenveto käyttö- ja päästötarkkailusta sekä vaikutustarkkailusta, tiedot ympäristönsuojelun kannalta merkittävistä häiriötilanteista (ajankohta, kestoaika, syy, arvio päästöistä ja niiden ympäristövaikutuksista sekä suoritetut toimenpiteet), yhteenveto ympäristönsuojelun
kannalta olennaisista huoltotoimenpiteistä (prosessit, puhdistimet, mittalaitteet), puhdistimien käyntiajat, mittausraportit, vuosittaisten raaka-aineja päästömäärien vertailu tähän päätökseen kirjattuihin tai myöhemmin
muutoksena ilmoitettuihin tietoihin. (YSL 5 § ja 83 §, JäteL 51 § ja 52 §)
Vakuus
32.

Lindström Oy:n on asetettava jätteen hyödyntämis- ja käsittelytoimintaa
varten 5000 euron suuruinen vakuus ja toimitettava vakuutta koskevat asiakirjat Hämeen ympäristökeskukselle kolmen kuukauden kuluessa tämän
päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta. Hämeen ympäristökeskus voi tarvittaessa tarkistaa vakuuden määrän, mikäli se on tarpeen jätteiden käsittelykustannusten muutoksen tms. seikkojen vuoksi. (YSL 42 §)
Ympäristövahinkovakuutus

33.

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

RATKAISUN PERUSTELUT
Lupaharkinnan perusteet ja luvan myöntämisen edellytykset
Kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä, toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain
sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset sekä ne vaatimukset,
jotka luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on säädetty.
Toimittaessa tämän päätöksen mukaisesti laitoksen toiminnasta ei nykytietämyksen mukaan aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön
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.
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Määräysten antamisen toimivallan perustana ovat seuraavat säännökset:
YSL 43-47 § ja YSA 19 §. Luvan myöntämisen edellytykset on määritelty
YSL 42 §:ssä.
Lupamääräysten yksilöidyt perustelut
Laitoksen ja sen liitännäistoimintojen ympäristönsuojelun tason ylläpitäminen, tietämyksen lisääntyminen, parhaan taloudellisesti käyttökelpoisen tekniikan 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)
Jätevesien aiheuttamien haittojen ehkäisemiseksi edellytetään riittävää ja
huolellista jätevesien käsittelyä. Lindström Oy:n jätevedet eivät saa haitata
Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:n Paroisten jätevedenpuhdistamon toimintaa tai lietteen hyötykäyttöä. Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä käyttämiensä pesuaineiden ja kemikaalien haittavaikutuksista viemäriverkostolle ja jäteveden puhdistamon toiminnalle.
Luvassa edellytetään, että jäteveden pääsy viemäriin on voitava estää tarvittaessa. Jäteveden poikkeuksellinen pH:n vaihtelu, metallipitoisuudet,
BHK-kuorma tai laitoksella käytettävät kemikaalit voivat viemäriin joutuessaan aiheuttaa häiriöitä jätevedenpuhdistamon toimintaan tai lietteen
laatuun ja edelleen haitallisia vaikutuksia Vanajaveden veden laatuun ja
vesiekosysteemiin.
Lindström Oy kuormittaa merkittävästi Paroisten jätevedenpuhdistamoa.
Varsinkin sen metallipäästöt jätevesiin, johtuen lähinnä pestäväksi tulevista
teollisuuspyyhkeistä, ovat suuret. Päätöksessä on asetettu tarvittavat kuormitusraja-arvot Lindström Oy:ltä Paroisten jätevedenpuhdistamoon johdettavalle jätevedelle. Mikäli kuormitus puhdistamolle ylittää annetut rajaarvot tulee jätevesien esikäsittelyä parantaa Paroisten jätevedenpuhdistamolle menevän kuormituksen pienentämiseksi. Esikäsittelyä tulee tehostaa
joko Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:n tai Hämeen ympäristökeskuksen
vaatimuksesta. Viemäriin ei saa päästää VNa 1022/2006 liitteen 1A
mukaisia aineita. Kuormitusraja-arvot vastaavat teollisuusjätevesisopimusluonnoksessa olevia arvoja. Jos sopimusta muutetaan, noudatetaan
ympäristöluvan tai sopimuksen kuormitusraja-arvoja, riippuen siitä
kummassa ne ovat tiukemmat. (Lupamääräykset 2–4)
Luvan määräämät meluraja-arvot vastaavat valtioneuvoston päätöksessä
asetettuja melutason ohjearvoja (VNp 993/1992, Ympäristöministeriön ohje
1/1995 ympäristömelun mittaaminen). (Lupamääräys 5)

HÄMEEN YMPÄRISTÖKESKUS
Ympäristönsuojeluosasto

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS
HAM-2007-Y-343-111
24.2.2009

20

Jätteitä koskevat lupamääräykset on annettu jätteiden turvallisen käsittelyn
varmistamiseksi ympäristönsuojelullisista syistä. Jätelain mukaan jätettä saa
luovuttaa vain jätetiedostoon hyväksytylle kuljettajalle tai sille, jolla on oikeus ottaa vastaan jätettä ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan
nojalla.
Jätelain periaatteiden mukaisesti kaikessa toiminnassa on huolehdittava siitä, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän. Jätteistä ja jätehuollosta ei saa
aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Syntyvät jätteet on
ensisijaisesti pyrittävä ohjaamaan hyötykäyttöön ja toissijaisesti hyödynnettävä energiana. Toiminnanharjoittajan on huolehdittava asianmukaisesta jätehuollon järjestämisestä.
Ongelmajätteellä tarkoitetaan jätettä, joka kemiallisen tai muun ominaisuutensa takia voi aiheuttaa erityistä vaaraa tai haittaa terveydelle. Turvallisen ongelmajätehuollon varmistamiseksi jätteiden käsittelyltä ja varastoinnilta edellytetään erityistä toimia. Ongelmajätteiden siirrosta tehtävän
siirtoasiakirjan kanssa tulee toimia kuten tähänkin asti. (Lupamääräykset 610)
Laitoksella käytetään ympäristölle ja terveydelle vaarallisia kemikaaleja,
jotka on säilytettävä varastossa, joka täyttää kemikaalien varastointia varten
annetut määräykset. Kemikaalit on varastoitava siten, ettei niitä pääse leviämään viemäriin, pinta- tai pohjavesiin tai maaperään vuototilanteessa.
Maaperän ja vesien pilaantumisvaaran ehkäisemiseksi toiminnanharjoittajan on kemikaalien käsittelyssä ja varastoinnissa huolehdittava rakenteellisista ja käyttöteknisistä suojaustoimenpiteistä.
Ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien vaarojen estämiseksi on toiminnassa noudatettava erityistä huolellisuutta vaarallisia kemikaaleja ja kemikaaliseoksia käsiteltäessä. Kemikaalisäiliöiden, putkistojen ja pinnoitteiden kuntotarkastukset on tehtävä säännöllisesti onnettomuuksien ehkäisemiseksi.
(Lupamääräykset 11-14)
Laitoksella on aiemmin suoritettu kemiallista pesua, jossa on käytetty tetrakloorietyleeniä, osa liuottimesta on haihtunut ilmaan ja saattanut imeytyä
alueen maaperään. (Lupamääräys 15)
Polttoöljyn varastoinnin aiheuttamat riskit tulee selvittää. (Lupamääräys
16)
Toiminnanharjoittajan selvilläolovelvollisuuteen kuuluu parhaan käyttökelpoisen tekniikan ja parhaiden käytäntöjen seuraaminen. Ympäristönsuojelutoimien tehokkuuden varmistamiseksi edellytetään jatkuvaa ympäristöhaittojen minimointia. Toiminnanharjoittajan selvilläolovelvollisuus edellyttää myös energian käyttöön liittyvän perustietouden keräämistä.
( Lupamääräys 17)
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Häiriö- ja poikkeustilanteisiin varautuminen, ilmoitus- ja toimintavelvoite
on annettu välittömän ympäristövahingon torjunnan onnistumisen varmentamiseksi, viranomaisten ja lähiasukkaiden tiedon saannin varmistamiseksi
ja valvonnan tehostamiseksi. (Lupamääräykset 18-21)
Jotta toiminnassa tapahtuvia muutoksia voidaan seurata ja valvoa sekä tarvittaessa arvioida muutoksen merkittävyys uuden lupakäsittelyn kannalta,
on toiminnassa tapahtuvista muutoksista ilmoitettava ympäristökeskukselle
hyvissä ajoin ennen muutoksia. Laitoksen käytöstä luopuminen, viimeistelytyöt ja seuranta voidaan toteuttaa hallitusti vain erillisen suunnitelman perusteella. (Lupamääräykset 22–23)
Määräykset tarkkailusta, kirjanpidosta ja raportoinnista on annettu ympäristövaikutusten selvittämiseksi ja valvonnan toteuttamiseksi. Ympäristönsuojelun edistämiseksi ja elinympäristön haittojen ehkäisemiseksi ja poistamiseksi on oltava selvillä toiminnan ympäristövaikutuksista. Lisäksi lupamääräysten noudattamisen seuranta edellyttää kirjanpitoa ja raportointia.
Ympäristövastaavan on tunnettava laitoksen toiminta, laitosta koskevat
ympäristönsuojelusäännökset ja määräykset sekä riittävästi laitoksessa käsiteltävien kemikaalien ominaisuudet, laitoksen päästöt, jätteet sekä ympäristövahinkojen torjunta. Ympäristönsuojeluvastaavan asiantuntemuksen
ylläpidosta on huolehdittava. (Lupamääräys 26)
Laitoksen melutasoa ei ole aiemmin mitattu. Toiminnanharjoittajan selvilläolovelvollisuuteen kuuluu myös tieto laitoksen aiheuttamasta melutasosta.
(Lupamääräys 27)
Jätevesiviemäri on varustettava jatkuvatoimisella pH:n tarkkailulaitteistolla.
Jatkuvaa jäteveden tarkkailua edellytetään Paroisten jätevedenpuhdistamon
toiminnan turvaamiseksi.(Lupamääräys 28)
Toiminnanharjoittajan selvilläolovelvollisuus edellyttää tietoutta päästöistä.
Ympäristönsuojelun edistämiseksi ja elinympäristön haittojen ehkäisemiseksi ja poistamiseksi on oltava selvillä toiminnan ympäristövaikutuksista. (Lupamääräykset 29-30)
Valvontaviranomaiset tarvitsevat vuosiraportin käyttöönsä tämän luvan
valvontaa varten. Vuosiraportointi tulisi tehdä Hämeen ympäristökeskukselle ympäristöhallinnon tietojärjestelmän kautta. Jos raportoitavaksi edellytettyjä tietoja ei ole mahdollista toimittaa sähköisesti, on kyseiset tiedot
saatettava muulla tavoin Hämeen ympäristökeskuksen tietoon. Saadessaan
raportin poikkeuksellisista tilanteista vuosittain, voi viranomainen antaa
vastaavien tilanteiden ehkäisemiseksi tarvittaessa asiaa koskevia ohjeita tai
määräyksiä. Ympäristökeskus voi tarvittaessa määrätä toiminnanharjoittajan osallistumaan ympäristöntilan seurannasta aiheutuvien kustannusten
jakoon. (Lupamääräys 31)
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Lindström Oy:n teollisuuspesulan toimintaa varten asetettu 5000 euron suuruinen vakuus voidaan katsoa olevan riittävän suuri toiminnasta mahdollisesti aiheutuvan jätehuollon turvaamiseksi. Vakuuden määrää voidaan tarvittaessa muuttaa luvan voimassaolosta huolimatta. (Lupamääräys 32)
Laitoksella tulee olla lakisääteinen ympäristövahinkovakuutus. Tiedot vakuutuksesta tarvitaan valvonnallisista syistä. (Lupamääräys 33)
Vastaus yksilöityihin vaatimuksiin ja lausuntoihin
Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:n lausunnossaan esittämä vaatimus teollisuusjätevesisopimuksen teosta on huomioitu lupamääräyksessä 4.

LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN
Päätöksen voimassaolo
Päätös on voimassa toistaiseksi. Toiminnan olennainen muuttaminen edellyttää ympäristölupaa.
Lupamääräysten tarkistaminen
Toiminnanharjoittajan tulee 31.12.2015 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.
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§
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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)
Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista
(VNa 1022/2006)
Ympäristöministeriön asetus alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista
suoritteista (YmpA 1387/2006)
Asetus ympäristövahinkovakuutuksesta 717/98, 1 §, 2 §)

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Tämän ympäristöluvan käsittelystä peritään valtion maksuperustelain
(150/92) ja ympäristöministeriön asetuksen (1387/2006) alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista perusteella 4380 euroa.
Maksun suuruus perustuu alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista
suoritteista annettuun ympäristöministeriön asetuksen liitteenä olevaan
maksutaulukkoon. (Laitos tai paikka, jossa hyödynnetään tai käsitellään
muualla kuin siinä syntyneitä ongelmajätteitä)

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös

Lindström Oy
Hämeenlinnan palvelukeskus
Paroistentie 5
13600 Hämeenlinna
Saantitodistuksella

Jäljennös päätöksestä
Hämeenlinnan seudullinen ympäristötoimi
Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy
Hämeenlinnan kaupunginhallitus
Suomen ympäristökeskus (sähköisessä muodossa)
Ilmoitus päätöksestä
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Asianosaisille, joille lupahakemuksesta on erikseen annettu tieto
Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla ja lehdessä
Hämeen ympäristökeskus tiedottaa tästä päätöksestä Hämeenlinnan
kaupungin ilmoitustaululla. Lisäksi ilmoitus kuulutuksesta julkaistaan
Hämeen Sanomat -nimisessä sanomalehdessä.

Lisätiedot
Lisätietoja päätöksestä antaa ympäristöinsinööri Kari Ratilainen. Sähköpostiosoite kari.ratilainen@ymparisto.fi, puhelinnumero 040 8422637

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
26.3.2009.
Valitusoikeus tähän päätökseen 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 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 89 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

