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Viite
Huber Packaging Oy, Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Huber Packaging

Oy:n ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamista, Helsinki.

Lausuntopyyntö

Lisätietoja antaa

Aluehallintovirasto pyytää Helsingin kaupungin lausuntoa viitekohdassa

mainitusta hakemuksesta. Lausunto pyydetään toimittamaan ensisijai-

sesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen www.avi.fi/muistutus alue-

hallintovirastoon 30.9.2015 mennessä. Lausunnossa on ilmoitettava

asian dnro ESAVI/264/04.08/2012.

Asia voidaan ratkaista, vaikka lausuntoa ei anneta.

Asiakirjat on toimitettu Helsingin kaupungin kirjaamoon.

Ympäristöylitarkastaja Teemu Lehikoinen, puh. 0295 016 415

Osastosihteeri
^--- \L.
Sari Kuusinen

LIITE Kuulutus

ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE | ymparistoluvat.etela@avi.fi
puh. 0295 016000 Hämeenlinnan päätoimipaikka Helsingin toimipaikka
fax 03 570 8002 Birger Jääriin katu 15 Ratapihantie 9
kirjaamo.etela@avi.fi PL 150, 13101 Hämeenlinna PL 110, 00521 Helsinki
www.avi.fi/etela
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Kuulutus

Ympäristölupahakemus

Hakija
Huber Packaging Oy

Asia
Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Huber Packaging

Oy:n ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamista, Helsinki.

Hakemuksen mukainen toiminta

Huber Packaging Oy:n tehtaalla valmistetaan, pakataan ja varastoidaan

metallipakkauksia ja tynnyreitä. Päätuotteet ovat säilykerasiat ja maalikarti-

ot sekä niihin kuuluivat komponentit.

Toiminnan sijainti

Huber Packaning Oy, Työnjohtajankatu 1, 00810 Helsinki
Kiinteistö: 091-043-0054-0001

Tiedot olennaisista päästöistä ja jätteistä
Tuotannon ympäristövaikutukset kohdistuvat lähinnä ilmaan. Metallipainos-

sa ja tynnyrinvalmistuksen uunien poistokaasuissa on haihtuvia orgaanisia

yhdisteitä (VOC). Vuonna 2014 VOC-päästö oli 5,5 t/a.

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito

Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 10.8. - 9.9.2015 Helsingin kaupungin

ilmoitustaululla ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaululla. Kuulu-

tus on lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.

Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana yleisesti nähtävillä Helsingin kau-

pungin kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13).

Muistutusten Ja mielipiteiden esittäminen
Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), varataan

tilaisuus tehdä muistutuksia lupahakemuksesta. Muilla kuin asianosaisilla

on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta.

ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE | ymparistoluvat.etela@avi.fi
puh. 0295 016 000 Hämeenlinnan päätoimipaikka Helsingin toimipaikka
fax 03 570 8002 Birger Jääriin katu 15 Ratapihantie 9
kirjaamo.etela@avi.fi PL 150, 13101 Hämeenlinna PL 110, 00521 Helsinki
www.avi.fi/etela



Kirjelmässä pitää mainita muistuttajan nimi, osoite, sekä kiinteistön nimi,

RN:o, kylä ja kunta tai kiinteistötunnus ja hakijan ja toiminnan/hankkeen
asian nimi sekä Dnro ESAVI/264/04.08/2012.

Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava viimeistään 9.9.2015 ensisijai-

sesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen www.avi.fi/muistutus,

postitse (Etelä-Suomen aluehallintovirasto, PL 110, 00521 Helsinki) tai

sähköisesti (ymparistoluvat.etela@avi.fi).

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös
kiinteistön mahdollisille muille haltijoille.

Lisätietoja antaa
Ympäristöylitarkastaja Teemu Lehikoinen, puh. 0295 016 415
sähköposti: teemu.lehikoinen@avi.fi
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Kungörelse

Miljötillständsansökan

Sökande
Huber Packaging Oy

Arende

En ansökan enligt miljöskyddslagen gällande justering av tillständsbe-
stämmelserna i Huber Packaging Oy:s miljötillständ, Helsingfors

Ansökningens huvudsakliga innehäll
Vid Huber Packaging Oy:s fabrik tillverkas, packas och förvaras metall-

förpackningar och tunnor. De huvudsakliga produkterna är konservbur-

kar och förpackningar för mälarfärg samt därtillhörande komponenter.

Platsen för verksamheten

Huber Packaging Oy, Arbetsledargatan 1, 00810 Helsingfors, fastighet-

en 091-043-0054-0001

Uppgifter om väsentliga utsläpp och avfall
Milöpäverkan frän produktionen sker främst i form av luftföroreningar.

Vid metalltryckeriet och framställningen av tunnor förekommer i ugnar-

nas utloppsgaser flyktiga organiska föreningar (VOC). Ar 2014 var
VOC-utsläppen 5,5 t/är.

Framläggande av kungörelse och handlingar

Denna kungörelse finns tili päseende 10.8 - 9.9.2015 pä anslagstavlan i

Helsingfors stad och pä anslagstavlan vid regionförvaltningsverket i

Södra Finland. Kungörelsen kan även läsas pä www.avi.fi/lupa-

tietopalvelu

Handlingarna hälls framlagda under kungörelsetiden i Helsingfors stads

registratorskontor (Norra esplanaden 11-13).

Möjlighet att framföra anmärkningar och äsikter
Anmärkningar med anledning av ansökan kan framställas av dem, vil-

kas rätt eller fördel saken kan beröra (partena). Andra an parterna har

rätt att framföra sin äsikt med anledning av ansökan.
REGIONFÖRVALTNINGSVERKET l SÖDRA FINLAND, ANSVARSOMRÄDET FÖR MILJÖTILLSTÄND | ymparistoluvat.etela@avi.fi

Verksamhetsstället i Helsingforstfn 0295 016 000
fax 03 570 8002
registratur.sodra@rfv.fi
www.rfv.fi/sodra

Huvudverksamhetsstället i Tavastehus
Birger Jääriin katu 15
PB 150, 13101 Tavastehus

Bangärdsvägen 9
PB 110, 00521 Helsingfors



l skrivelsen skall nämnas anmärkarens namn, postadress samt fastig-

hetsnummer, by, kommun eller fastighetsbeteckning och sökandets

namn och ärendets innehäll samt Dnr ESAVI/264/04.08/2012.

Skriftliga anmärkningar och äsikter skall lämnas in senast 9.9.2015 i

första hand med den elektroniska anmärkningsblanketten

www.rfv.fi/anmarkninfl eller per post (Regionförvaltningsverket i Södra

Finland, PB 110, 00521 Helsingfors) eller elektroniskt (ymparistolu-

vat.etela@avi.fi).

Fastighetens delägare ombeds tillställa denna delgivning även tili fas-

tighetens everituella övriga innehavare.

Tilläggsuppgifter ger
Miljööverinspektör Teemu Lehikoinen, tfn. 0295 016415

e-post: teemu.lehikoinen@avi.fi
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