YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS

Länsi- ja Sisä-Suomi

Nro

48/2014/1

Dnro

LSSAVI/200/04.08/2011

Annettu julkipanon jälkeen
14.3.2014

ASIA
Muovipohjaisia EPS- ja XPS-eristeitä valmistavan laitoksen ympäristölupa,
Vimpeli
HAKIJA
ThermiSol Oy
Toravantie 18
38210 Sastamala
LAITOS JA SEN SIJAINTI
ThermiSol Oy
Vimpelin tehdas
Vähtärintie 3-4
62800 Vimpeli
Laitos sijaitsee kiinteistöillä 934-404-0003-187 ja 934-0003-129.
LUVAN HAKEMISEN PERUSTE
Ympäristönsuojelulain 28 §:n 2. momentin kohta 4 ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 §:n 1. momentin kohta 6b).
LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Ympäristönsuojeluasetuksen 5 §:n 1 momentin kohta 6b).
TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE
Ympäristölupahakemus koskee toimintansa aloittava EPS-tehdasta ja vanhalla paikalla toimintaansa jatkavaa XPS-tehdasta. Kiinteistöt omistaa Järviseudun Peruna Oy ja vuokrasopimus on solmittu 1.8.2011. Alueella on asemakaava. EXP-tehdas sijaitsee teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueella (T) ja XPS-tehdas liikerakennusten korttelialueella (KL).

LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO
puh. 0295 018 450
Vaasan päätoimipaikka
fax 06 317 4817
Wolffintie 35
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ASIAN VIREILLETULO JA SISÄLTÖ
Lupahakemus on tullut vireille Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa
23.11.2011.
ThermiSol Oy valmistaa EPS-eristeitä (expanded polystyrene) Suomessa
neljällä paikkakunnalla. Pietarsaaren vuokrasopimuksen umpeuduttua tehtaan laitteet ja toiminta on päätetty siirtää Vimpeliin. Tuotteiden valmistus
aloitetaan vähin erin tilajärjestelyn ja laiteasennusten valmistuttua. Täydessä
valmiudessa tehtaan arvioidaan olevan syksyllä 2012.
Samalla teollisuusalueella on toiminut Suomen XPS-niminen yritys, jonka liiketoiminnan ThermiSol Oy osti 1.8.2011. ThermiSol Oy jatkaa tätä XPStuotantoa.
LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Alkuperäinen hakemus on korvattu 9.3.2012. Hakemusta on täydennetty
11.4. ja 16.4.2012.
Hakemuksesta on kuulutettu Vimpelin kunnan ja Länsi- ja Sisä-Suomen
aluehallintoviraston ilmoitustauluilla 3.5.–4.6.2012. Ympäristölupahakemusta
koskeva ilmoitus on julkaistu Järviseudun Sanomissa. Ympäristölupahakemus ja siihen liittyvät selvitykset ovat olleet kuulutusajan yleisesti nähtävillä
Vimpelin kunnassa.
Lupahakemuksesta on pyydetty lausunnot Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Vimpelin kunnanhallitukselta, Vimpelin kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta ja Vimpelin kunnan kaavoitusviranomaiselta. Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut asiasta lausunnon. Lupahakemuksesta on annettu erikseen tieto niille
asianosaisille, joita asia erityisesti koskee. Hakemuksesta on jätetty yksi
muistutus.
Lausunnon ja muistutuksen johdosta on 18.6.2012 toimitettu vastinepyyntö
hakijalle, joka täydensi hakemuksensa 29.6.2012.
Tarkastukset, neuvottelut ja katselmukset
Hakemuksen johdosta on tehty tarkastuskäynti 11.4.2012.
Hakijan ilmoitus
ThermiSol Oy on 6.3.2014 toimittanut aluehallintovirastolle ilmoituksen vireillä
olevan ympäristölupahakemuksen perumisesta. Ilmoituksen mukaan ThermiSol Oy toimii tällä hetkellä Vimpelin EPS- tehtaalla Järvi-Pohjanmaan ympäristölautakunnan myöntämällä ympäristöluvalla.
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ALUEHALLINTOVIRASTON PÄÄTÖS
Ratkaisu
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto päättää, että asia jää sikseen,
koska hakija on peruuttanut hakemuksensa.
Tämä päätös ei estä laittamasta uutta lupahakemusta vireille.
KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Tästä päätöksestä peritään maksua 7 185 euroa. Lasku lähetetään myöhemmin Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.
Ympäristönsuojelulain 105 §:n mukaan ympäristöluvan käsittelystä peritään
maksu, jonka suuruutta määrättäessä noudatetaan, mitä valtion maksuperustelaissa (150/1992) ja sen nojalla annettavassa valtioneuvoston asetuksessa
tai ympäristöministeriön asetuksessa säädetään. Lupahakemuksen vireille
tullessa maksuun sovellettiin aluehallintoviraston maksuista annettua valtioneuvoston asetusta (1145/2009). Asetuksen 4 §:n 2 momentin mukaan peruutetusta hakemuksesta peritään tehtyä työmäärää vastaava osuus asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon mukaisesta maksusta. Asetuksen liitteen
mukaan kohdan ”haihtuvia orgaanisia yhdisteitä käyttävät toiminnot, mukaan
lukien toiminnot, joissa haihtuvia orgaanisia yhdisteitä vapautuu raakaaineiden sisältämästä ponne- tai paisunta-aineesta” lupamaksu on 9 580 euroa. Tässä tapauksessa maksusta peritään 75 prosenttia, koska peruutusilmoituksen saapuessa hakemuksen käsittely aluehallintovirastossa on edennyt jo ratkaisuvaiheeseen.
PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto tiedottaa tästä päätöksestä julkisesti kuuluttamalla Vimpelin kunnan ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston virallisella ilmoitustaululla.
JAKELU
Päätös
ThermiSol Oy
Tiedoksi
Vimpelin kunnanhallitus
Vimpelin kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
Vimpelin kunnan kaavoitusviranomainen
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (sähköisesti)
Suomen ympäristökeskus (sähköisesti)
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Ilmoitus päätöksestä
Tieto päätöksen antamisesta ilmoitetaan erikseen niille, joille on annettu tieto
hakemuksen jättämisestä sekä niille, jotka ovat esittäneet hakemuksen johdosta muistutuksia tai vaatimuksia.
MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen saa hakea muutosta vain käsittelymaksun osalta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.
LIITTEET
Valitusosoitus

Christel Engman-Andtbacka

Maj-Britt Axell

Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Christel Engman-Andtbacka
ja esitellyt ympäristöylitarkastaja Maj-Britt Axell.

VALITUSOSOITUS

LIITE

Valitusviranomainen

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviranomaisen päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä
maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

Valitusaika

Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy
14.4.2014.

Valitusoikeus

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

Valituksen sisältö

Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa
koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa,
sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi)
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta
- mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää
toimiteta sähköisesti (telekopiolla tai sähköpostilla)

Valituksen liitteet

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

Valituksen toimittaminen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava kaksin kappalein Länsi- ja SisäSuomen aluehallintovirastolle. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti
(telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu
niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston yhteystiedot
käyntiosoite:
postiosoite:
puhelin:
telekopio:
sähköposti:
aukioloaika:
Oikeudenkäyntimaksu

Wolffintie 35, Vaasa
PL 200, 65101 Vaasa

020 6361 060
06-317 4817
kirjaamo.lansi@avi.fi
klo 8-16.15

Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 97 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten
suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä
tapauksista, joissa maksua ei peritä.

