
 

 

 

   Ympäristö- ja rakennuslautakunta 13.9.2017 Liite § 131 

     

PÄÄTÖS 

 Ympäristönsuojelulain 27 § mukaan.  

   Päätös annettu julkipanon jälkeen 21.9.2017 

  

ASIA 

Ympäristönsuojelulain 27 §:n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee jätteen 

käsittelyä ja hyötykäyttöä. 

 

HAKIJA 

 Halmesmäki Recycling Oy 

 Pikku Mörvikintie 2 

 68620 Pietarsaari 

 

 

LAITOS JA SEN SIJAINTI 

 

Hakemus koskee metalliromun mekaanista käsittelyä tilalla Halmesmäki 598-401-34-1, 

Kyrkobyn kylässä, Pikku Mörvikintie 2, kaupungin entisen kaatopaikan vieressä. 

 

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE 

 

Toiminta on ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 § 1 momentin ja 

ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 2 § 1 momentin 12f kohdan mukaan 

luvanvarallista toimintaa. 

 

Ympäristönsuojelulain (423/2015) muutoksen mukaan on lupa-asiat, jotka ovat ennen 

tämän lain voimaantuloa vireille pantu, käsiteltävä ennen tämän lain voimaantuloa 

voimassa olevia säännöksiä noudattaen, ei kuitenkaan kumottavaa 71 §:ää. Samoin 

käsitellään asia, jonka vireillepanon määräaika ympäristöluvassa annetun määräyksen 

mukaan on ennen tämän lain voimaantuloa, mutta jonka vireillepano on lyöty laimin. 

 

KUNNALLISEN LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 

Ympäristönsuojeluasetuksen 2 § 1 momentin kohdan 12f mukaan, on kunnallinen 

ympäristönsuojeluviranomainen asianomainen lupaviranomainen. 

 

ASIAN VIREILLETULO 

Asia on tullut vireille hakijan jättämällä ympäristölupahakemuksella 2.3.2017. 

Hakemusta on täydennetty 28.8.2017.  

 



TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE 

Toiminnanharjoittajalla on voimassa oleva ympäristölupa metalliromun käsittelyyn, 

ympäristö- ja rakennuslautakunnan 4.4.2007 § 75 tekemän päätöksen mukaan, joka on 

annettu julkipanon jälkeen 12.4.2007. Ympäristölupa on voimassa toistaiseksi mutta 

ympäristölupamääräysten tarkistaminen olisi pitänyt tehdä viimeistään 31.12.2012.  

Asemakaavaa alueella ei ole. Yleiskaavassa alue on ns. ”luonnonaluetta”, joka 

käytännössä tarkoittaa maaseutumaista haja-asutusta. 

LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ 

Toiminta sijoittuu kiinteistölle Halmesmäki 598-401-34-1, Pikku Mörvikintie 2:ssa, 

kaupungin entisen kaatopaikan vieressä. Kiinteistön koko on 15 000 m2. Kiinteistöllä ei 

ole muita laitoksia eikä muuta toimintaa. Toiminta ei sijaitse tärkeällä pohjavesialueella. 

Lähimmät asutukset sijaitsevat 350 m:n etäisyydellä lounaassa ja luoteessa. 

LAITOKSEN TOIMINTA  

Halmesmäki Recycling Oy on harjoittanut nykyisellä paikalla metalliromun keräystä 1970-

luvun loppupuolelta lähtien. Rauta ja metalliromua kerätään Pietarsaaren seudun 

alueelta, noin 50 km:n etäisyydellä laitoksesta. 

Laitoksella vastaanotetaan pääasiassa konepaja- ja teollisuusromua. Valtaosa laitokselle 

tulevasta materiaalista on peräisin suoraan teollisuusasiakkailta. Ongelmajätettä ei oteta 

vastaan, eikä tämän johdosta sen tyypistä jätettä käsitellä alueella. Hakija järjestää 

materiaalin keräyksen ja kuljetuksen omilla kuorma-autoilla. Laitokselta toimitettava 

materiaali kuljetetaan myös omilla ajoneuvoilla. Liikennesuoritteiden lukumäärä on 

keskimäärin 5 kpl/päivä. 

Vastaanottotoimintoihin kuuluvat vastaanottotarkastus, punnitus- ja 

laadunmääritystapahtumat. Lajittelu ja tarkempi ryhmittely tehdään pääsääntöisesti 

koneilla. Romumateriaalia ei välivarastoida laitoksella, vaan se käsitellään 

saapumisjärjestyksen mukaisesti.  

Suuren pinta-alan omaavat materiaalit, kuten ohut pelti paalataan paalauslaitteistolla. 

Toiminnanharjoittaja on hankkinut uuden leikkurin/paalauskoneen. Muu materiaali 

kuten palkit ja uudet levyaihiot leikataan määrämittoihin hydraulisella leikkurilla. Ohuen 

pellin paalaus ja varastointi tapahtuu betonialustalla. Leikkaus ja leikkaustuotteiden 

varastointi tapahtuu kantavalla murskepohjalla. Suurin kerrallaan varastoitava 

romumäärä on n. 20 tonnia. Käsitelty materiaali toimitetaan edelleen metallisulattoihin, 

metalliteollisuuden raaka-aineiksi. Käsiteltävän romun määrä on n. 3500 tonnia 

vuodessa. 

Toiminta tapahtuu viikon jokaisena arkipäivänä klo 07 – 17. 

Raaka- ja polttoaineet, kemikaalit 

Laitoksessa käsitellään seuraavan tyyppistä metalliromua: 

- rauta- ja teräsromu 
- alumiiniromu 
- sekalainen monimetalliromu 
- kupariromu 



- seostettu rauta- ja teräsromu 
 

Polttoaineena käytetään työkoneiden vaatimaa dieselpolttoainetta. Laitoksella on sitä 

varten 9 000 litran kaksivaippainen polttoainesäiliö, joka on sijoitettu uuden hallin 

läheisyyteen.  

Vedenhankinta ja viemäröinti 

Kiinteistöä ei ole liitetty vesijohto- eikä viemäriverkostoon. Sosiaalitiloissa ei ole 

saniteettitiloja.  

Melu 

Toiminnassa ei hakemuksen mukaan käytetä merkittäviä melu- tai tärinälähteitä. 

Toiminnan melukuormitus koostuu koneiden ja laitteiden sekä metalliromun siirtelystä 

aiheutuvana melukuormituksena, joka on erittäin paikallinen. 

Päästöt ilmaan 

Toiminnasta ei hakemuksen mukaan aiheudu merkittäviä päästöjä ilmaan. 

Jätteet 

Hakemuksen mukaan romunkäsittelylaitos ei itsessään juuri tuota jätteitä. 

Syntyvä jäte muodostuu lähinnä konttori- ja sosiaalitilojen käytöstä sekä 

pakkausmateriaalista. Paperi, pahvi ja sosiaalitiloista peräisin oleva biologinen jäte 

toimitetaan hyötykäyttöön. 

Työkoneet huolletaan muualla, joten näitä jätteitä ei kiinteistöllä synny. 

 

POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN  

Mahdollisia onnettomuustilanteita voi syntyä seuraavissa vaiheissa tai tapahtumissa: 

- piha-alueilla liikenteeseen liittyvä henkilövahinkoriski 
- työkonenostoihin liittyvä henkilövahinkoriski kappaleen pudotessa 
- työkoneilla ja -laitteilla voi sattua hydrauliikkaöljyvuotoja, jotka voivat aiheuttaa 

ympäristön saastumisriskin 
Liikenteen aiheuttamaa henkilöriskiä pienennetään asiattomien henkilöiden pääsyn 

estämisellä toiminta-alueelle. 

Nostoihin liittyvää henkilöriskiä pienennetään oikeilla työskentelytavoilla. Lisäksi 

asiattomien henkilöiden pääsy estetään työskentelyalueelle. 

Hydrauliikkaöljyvahinkoja pyritään estämään ennakoivalla huollolla. 

TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN 

Toiminta ei hakemuksen mukaan aiheuta merkittäviä vaikutuksia ympäristöön ja 

luontoon. Romuliikkeen lähialueella ei ole kaavoitettuja asuinalueita. Romuliikkeen ja 

asuttujen alueiden välillä olevat ohikulkutien rautatieylikulkusillan penger sekä vanhan 

kaatopaikan korkea jätepenger eristävät nämä tehokkaasti toisistaan. 

 



TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUKSEN TARKKAILU 

Toiminnan laajuus tai laatu ei hakemuksen mukaan edellytä erityistä käyttötarkkailua 

ympäristöön kohdistuvien päästöjen tai muiden vaikutusten tarkkailua. 

Vastaanotetut romukuormat tarkastetaan. Vastaanotossa havaitut ongelmajätteet 

palautetaan romun tuottajille. 

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY 

Lupahakemuksesta tiedottaminen 

Pietarsaaren rakennus- ja ympäristölautakunta on ilmoittanut hakemuksen vireille 

tulosta kuulutuksella Pietarsaaren kaupungin virallisella ilmoitustaululla 24.7 – 

22.8.2017 sekä ilmoittanut kuulutuksesta Pietarsaaren Sanomat ja Österbottens Tidning 

nimisissä sanomalehdissä. Hakemuksesta on lähetetty erikseen kirjallinen tieto 

laitoksen vaikutusalueella olevien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille. Asiakirjat ovat 

olleet kuulutusajan nähtävillä Pietarsaaren kaupungin ympäristönsuojelutoimistossa. 

Tarkastukset, neuvottelut ja katselmukset 

Ympäristölupahakemusta koskeva tarkastus tehtiin 22.3.2017. Muistio on liitetty 

asiakirjoihin.  

Lausunnot 

Lausunnot on pyydetty kaupunginhallitukselta, kaavoitusosastolta, Etelä-Pohjanmaan 

ELY-keskukselta ja terveystarkastustoimistolta. 

Terveystarkastusviranomainen (lausunto 4.8.2017): Toimintaa ei saa aloittaa ennen klo 

07.00 aamulla ja se ei saa jatkua klo 22.00 jälkeen illalla, koska toiminta voi aiheuttaa 

mahdollisesti melua 350 m:n etäisyydelle sijaitsevalla lähiasutusalueella. Melun 

seurannassa tulee noudattaa Valtioneuvoston asetuksen 993/1992 ohjeita melun 

ohjearvoista. Alueella pitää olla käymälä ja pesumahdollisuus.  

Kaavoitusosasto (lausunto 10.8.2017): Kaavoitusosasto toteaa lausunnossaan, että 

alueella ei ole asemakaavaa ja yleiskaavassa alue on ns. maaseutumaista aluetta. 

Kaavoitusosastolla ei muita suunnitelmia paikan ja alueen käytölle ja olemassa oleva 

toiminta ei myöskään heikennä tulevaa kaavoitusta. Kaavoitusosasto puoltaa 

hakemusta. 

Muistutukset ja mielipiteet 

Börje ja Maj-Len Åkerlund sekä useat muut allekirjoittaneet ovat 17.8.2017 jättäneet 

huomautuksen koskien meluhaittoja. Melu on koettu haitalliseksi naapurustossa. Uusi 

rakennus, jossa romu leikataan, toimii kuin kovaääninen, joka ohjaa melun asuinaluetta 

kohti. Huomauttajat eivät halua estää toimintamuotoa, vaan toivovat toimenpiteitä 

meluvallin rakentamisella tai muunlaisella äänieristyksellä.  

Pedersören kunnan ympäristö- ja rakennuslautakunta (muistutus 21.8.2017); Jätteen 

varastointi- ja käsittelyalueen tulee olla lastauksen ja ilmaston kestävää materiaalia, joka 

kestää myös pitempiaikaisen jätteen varastoinnin sekä rakennettu siten, että sade ja 

suotovesi johdetaan pois alueelta. Mahdollisuus suotoveden tarkkailuun tulee järjestää 

sekä tarkkailusuunnitelma hyväksyä. Toiminta on järjestettävä siten, että 



valtioneuvoston meluohjearvot (993/1992) eivät ylity lähimmillä asuntoalueilla. 

Toiminnanharjoittajan tulee tarvittaessa velvoittaa melutason mittauksiin. 

Hakijan kuuleminen ja vastine 

Hakijalle on erillisellä kirjeellä 23.8.2017 annettu mahdollisuus vastineen antamiseen 

lausuntojen johdosta.  

Hakija on antanut vastineensa 30.8.2017 päivätyllä kirjeellä, jossa hakija ilmoittaa, että 

kiinteistöllä on harjoitettu samanmuotoista toimintaa vuodesta 1976 lähtien, joka oli 

aluksi vuokratontti ja myöhemmin oma 15 000 m2:n tontti. 

Toiminta on ollut saman laajuista jo pidemmän aikaa, ts. tontilla käsitellään vuodessa 

noin 3 500 tonnia rautaromua.  

Hakija toteaa vastineessaan, että heillä ei ole vesiliittymää, vesikäymälää, eikä 

pesumahdollisuuksia paikanpäällä, mutta ovat hiljattain jättäneet anomuksen 

Pietarsaaren vedelle vesiliittymän rakentamiseksi sosiaalitiloihin saniteettitiloja varten. 

Koska metalliromun käsittelyssä ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia määrän ja 

toimintatapojen osalta, on hakijan mielestä vaikea käsittää, että melutaso olisi noussut. 

Kaupungin geodeetin mukaan, voidaan kaupungin rakentamisessa syntyvien 

kaivuutöiden ylijäämämassoja käyttää äänivallin rakentamiseen. Siinä tapauksessa 

kaupunki suunnittelee ja määrää meluvallin sijainnin ja muodon. 

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN RATKAISU 

Ympäristö- ja rakennuslautakunta myöntää Halmesmäki Recycling Oy:lle 

ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan yhtiön toiminnalle Pietarsaaren 

kaupungin, Kyrkobyn kylään määräalalle tilasta Halmesmäki Rno 598-401-34-1 tähän 

päätöksen kuuluvan kartan osoittamaan paikkaan. 

Lupa myönnetään hakemuksen mukaisesti noudattaen jäljempänä seuraavia 

lupamääräyksiä. 

Toimintaa kuvaavat tiedot 

Toiminta koostuu metalliromun talteenotosta kierrätystä varten, eli hankinnasta, 

vastaanotosta, esikäsittelystä ja lastaamisesta. Esikäsittelytoimenpiteitä ovat lajittelu, 

leikkaaminen määrämittoihin, paalaaminen ja lastaus edelleen toimittamista varten. 

Metalliromua vastaanotetaan vuosittain n. 3500 tonnia.  

LUPAMÄÄRÄYKSET 

Tähän lupaan liitetään seuraavat ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi (YSL 52 §) 

annetut lupamääräykset perusteluineen, joita toiminnassa ja sen järjestelyissä tulee 

noudattaa: 

Toiminta-alueen rakenne ja hoito 

1. Jätteet on otettava vastaan ja varastointi järjestettävä siten, ettei siitä aiheudu 
haittaa terveydelle eikä ympäristölle, ja ettei se pilaa pohjavettä tai likaa maaperää. 
Toiminta-alueen tulee olla kantava ja tiheä. Alue, millä suoritetaan lajittelu- ja 
leikkaustoiminta sekä varastoidaan käsitellyt tuotteet, tulee rakentaa kantavaksi ja 
tiiviiksi. Johtaminen on järjestettävä tarkkailukaivon kautta avo-ojaan. Tarkkailukaivo 



on varustettava hätäsululla mahdollisten häiriötilanteiden varalta.  Kuiva romu tulee 
varastoida tähän tarkoitukseen osoitetulla rakennetulla ja kantavalla alueella 
(esimerkiksi murskepohja). Varastoalueen kuntoa on seurattava ja mm. lammikointia 
aiheuttavat painaumat on korjattava. Varastointi tulee olla suunnitelmallista. 

 
Polttoainesäiliö on sijoitettava päällystetylle tiivistetylle paikalle. Säiliön tulee olla 

kaksivaippainen, tai vaihtoehtoisesti varustettu suoja-altaalla. 

Asiattomien henkilöiden pääsy alueelle tulee estää merkinnöin ja aitauksin. 

Toiminta-alue tulee kokonaisuudessaan ympäröidä vähintään 2,5 metrin korkealla 

aidalla. Toiminta-alue on aidattava kokonaisuudessaan vuoden kuluessa siitä, kun 

päätös on saanut lainvoiman. Alue on pidettävä suljettuna muulloin kuin 

aukioloaikoina. Toiminta-alue tulee valaista. 

Toiminta-alueella tulee olla käymälä- ja pesumahdollisuus.  

(YSL 52 §, 62 §)  

 Metalliromun vastaanotto 

2. Laitoksella voidaan vastaanottaa rauta- ja teräsromua (jäteluokka 17 04 05), 
alumiiniromua (jäteluokka 17 04 02), kuparia ja kuparimetalli-romua (jäteluokka 17 
04 01), sekalaista monimetalliromua (jäteluokka 17 04 07), sinkkiromua (jäteluokka 
17 04 04).  
 
Laitoksella ei saa vastaanottaa ongelmajätteiksi luokiteltuja jätteitä eikä säiliöitä tai 

astioita joissa on kemikaalijäämiä eikä muitakaan kontaminoituneita romuja. (YSL 52 

§, 58 §, VNA 179/2012, liite 4) 

3. Toiminnanharjoittajan tulee tarkkailla tulevia jätteitä kuormaa vastaanotettaessa ja 
sitä tyhjennettäessä. Mikäli laitokselle tuodaan tai vastaanotetaan jätettä, jonka 
vastaanottoa ei ole hyväksytty ympäristöluvassa, tulee jäte viipymättä ilman 
välivarastointia palauttaa sen haltijalle tai toimittaa ympäristöluvan omaavalle 
vastaanottajalle. (YSL 6 §, 7 §, 52 §, 58 §, 62 §, JL 8 §, 29 §, 118 §) 
 

 Varastointi 

4. Alueelle ei saa muodostua suuria metallivarastoja, vaan hyötyjätteet tulee toimittaa 

säännöllisesti hyödynnettäväksi. Romua saa kerrallaan varastoida korkeintaan 20 

tonnia. 

Polttoaineet sekä muut toiminnasta syntyvät jätteet on varastoitava ja käsiteltävä 

niin, ettei niistä aiheudu epäsiisteyttä, roskaantumista, haju- tai meluhaittaa, 

pilaantumisvaaraa maaperälle tai pinta- tai pohjavesille eikä muutenkaan haittaa 

ympäristölle. (YSL 6 §, 7 §, 52 §, 58 §, 62 §, JL 8 §, 29 §, 118 §) 

Esikäsiteltyjen jäte-erien ja jätteiden edelleen toimittaminen 

5. Esikäsitellyt jäte-erät toimitetaan metalliteollisuuden raaka-aineeksi. Laitoksella 
syntyvät muut hyödyntämiskelpoiset jätteet, kuten puhtaat paperi- ja pahvijätteet 
(jäteluokat 20 01 01, 15 01 01) ja puujätteet (jäteluokat 20 01 38, 15 01 03) tulee 
toimittaa hyödynnettäväksi asianmukaiseen käsittelyyn, ensisijaisesti materiaalina ja 
toissijaisesti energiana. Hyötykäyttöön kelpaamaton sekalainen yhdyskuntajäte 



(jäteluokka 20 03 01) tulee toimittaa käsiteltäväksi kunnallisten 
jätehuoltomääräysten mukaisesti. (YSL 6 §, 7 §, 52 §, 58 §, JL 8 §, 118 §) 
 

Meluntorjunta 

6. Laitoksen toiminnasta aiheutuva melutaso läheisen asuntojen pihoissa ei saa ylittää 
A-painotetun ekvivalenttitason (LAeq) arvoa 55 dB klo 7 – 22 välisenä aikana eikä 50 
dB klo 22 – 7 välisenä aikana. Ympäristö- ja rakennuslautakunta voi tarvittaessa antaa 
melutason selvittämistä koskevia määräyksiä. (YSL 52 §, 62 §, VNP 993/1992) 
 

7. Metalliromun paloittelu, murskaus ja muu voimakasta melua synnyttävä toiminta on 

sijoitettava laitosalueella siten, että melun leviämistä lähimpien asuintalojen 

suuntaan voidaan ehkäistä. Toiminta saa tehdä maanantaista perjantaihin klo 07.00 

– 20.00 välisenä aikana, lukuun ottamatta juhla- ja arkipyhiä. (naapuruussuhdelaki 

17 §) 

 

8. Suunnitelma melua vähentävistä toimenpiteistä on jätettävä ympäristö- ja 

rakennuslautakunnalle viimeistään 31.12.2017, josta tulee ilmetä tarpeelliset 

selvitykset ja piirustukset.  

 (naapuruussuhdelaki 17 §) 

Häiriötilanteet 

9. Poikkeuksellisen suuria päästöjä aiheuttavista häiriötilanteista sekä muista 
vahingoista ja onnettomuudesta, joissa polttoaineita tai muita aineita pääsee 
maaperään, pinta- tai pohjaveteen on ilmoitettava viipymättä Pietarsaaren 
kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Vahinko- ja onnettomuustilanteiden 
varalle on alueella, varsinkin polttoainesäilön välittömässä läheisyydessä, oltava 
riittävä määrä imeytysmateriaalia aina saatavilla. Vuotoina ympäristöön päässeet 
polttoaineet tms. aine on kerättävä välittömästi talteen. (YSL 52 §, 62 §, YSA 15 §) 
 

Tarkkailu- ja raportointimääräykset 

10. Vastaanotetun metalliromun laadusta, määrästä ja alkuperästä tulee pitää kirjaa. 
Kirjanpito on pyydettäessä esitettävä ympäristöluvan valvontaviranomaisille. 
Ympäristö- ja rakennuslautakunta voi tarvittaessa antaa huleveden tarkkailua 
koskevia määräyksiä. (YSL 62 §, YSA 15 §, JL 118 §, 122 §) 
 

Muut lupamääräykset 

11. Luvan haltijan on oltava riittävästi selvillä toimialansa parhaan taloudellisesti 
käyttökelpoisen tekniikan kehittymisestä ja varauduttava sen käyttöönottoon. (YSL 6 
§, 7 §, 89 §) 
 

12. Toiminnan olennaisesta muuttamisesta tai lopettamisesta on ilmoitettava 
Pietarsaaren kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnalle viimeistään kolme 
kuukautta ennen lopettamiseen liittyvien toimenpiteisiin ryhtymistä. Alue on 
puhdistettava ja saatattava ennalleen välittömästi laitoksen sulkemisen jälkeen.  (JL 
8 §, 72 §, 73 §, 74 §) 

 

RATKAISUN PERUSTELUT 
 



Luvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja 
toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden 
toimintojen kanssa terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen 
vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolojen 
huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun 
käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella, eräistä 
naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta 
rasitusta. 
 
Ympäristö- ja rakennuslautakunta katsoo, että romuliikkeen toiminta ko. paikalla täyttää 
luvan myöntämisen edellytykset, mikäli annettuja lupamääräyksiä noudatetaan. 
Kaupungin kaavoitusosasto puoltaa luvan myöntämistä.  
 
Jätelain mukaan jätteiden hyödyntämispaikka on suunniteltava, perustettava, 
rakennettava ja hoidettava siten, ettei siitä eikä sen käytöstä aiheudu vaaraa tai haittaa 
terveydelle tai ympäristölle. Lupamääräys 1 on annettu muista toimista, joilla ehkäistään 
tai vähennetään pilaantumista, sen vaaraa tai pilaantumisesta aiheutuvia haittoja. 
(Lupamääräys 1) 
 
Lupa voidaan rajoittaa vain tietynlaisen jätteen hyödyntämiseen tai käsittelyyn. Jätteet 
on luokiteltu lupamääräyksessä ympäristöministeriön päätöksen 179/2012 mukaisesti. 
Kontaminoitujen laitteistojen ja metalliromujen vastaanotto on kielletty 
ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi. (Lupamääräys 2) 
 
Toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä käyttämänsä raaka-aineen sisällöstä. 
Tarkistamalla vastaanotettavat jätteet purkausvaiheessa, varmistutaan, että prosessin 
kannalta haitalliset aineet voidaan poista kuormasta ennen prosessia. Mikäli laitokselle 
tuodaan tai vastaanotetaan jätettä, jonka vastaanottoa ei ole ympäristöluvassa 
hyväksytty, tulee jäte jätelain mukaisesti palauttaa sen haltijalle tai ohjata muuhun 
asianmukaisen luvan omaavaan käsittelyyn. (Lupamääräys 3) 
 
Kertavarastoinnin määrälle (metallijätteille ja -romulle) on asetettu ylärajat 
roskaantumis-, maisema- ym. ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi. (Lupamääräys 4) 
 
Jätelain 8 §:n mukaan jäte on hyödynnettävä, jos se on teknisesti mahdollista. 
Ensisijaisesti on pyrittävä hyödyntämään jätteen sisältämä aine ja toissijaisesti sen 
sisältämä energia. Lupamääräys 5 on annettu jätelain 8 §:n mukaisten periaatteiden 
noudattamiseksi. (Lupamääräys 5) 
 
Häiriötilanteista ilmoittaminen on tarpeen valvonnan toteuttamiseksi. (Lupamääräys 6) 
 
Lupamääräys on annettu valvonnan ja tarkkailun toteuttamiseksi (Lupamääräys 7) 
 
Määräys melutasosta on annettu meluhaittojen ehkäisemiseksi. (Lupamääräys 8) 
 
Luvan haltijalla on yleinen selvillä olovelvollisuus mm. toimintansa haitallisten 
vaikutusten vähentämismahdollisuuksista. (Lupamääräys 9) 
 
Huomiot annetuista lausunnoista, huomautuksista ja mielipiteistä  
 
Terveysviranomaisen lausunto on huomioitu lupamääräyksissä 1 ja 6 – 8.  
 



Pedersören kunnan ympäristönsuojelutoimiston mielipide on huomioitu 
lupamääräyksissä 1 ja 6. 
 
Mielipiteenilmaisut on huomioitu lupamääräyksissä 7 ja 8. 

 
LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN 
 
 Päätöksen voimassaolo 
 
 Tämä päätös on voimassa toistaiseksi. Mikäli toiminnassa tapahtuu olennainen muutos  

on toiminnalle haettava uutta lupaa. Tämä päätös on voimassa, kunnes uudesta 
lupahakemuksesta tehty päätös on saanut lainvoiman. 

 
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. 

 
 
SOVELLETETUT SÄÄNNÖKSET 
 
 Ympäristönsuojelulaki (YSL 527/2014) 6 §, 7 §, 52 §, 58 §, 62 §, 89 § 
 Ympäristönsuojeluasetus (YSA 713/2014) 15 § 

Jätelaki (JL 1072/1993) 8 §, 29 §, 72 §, 73 §, 74 §, 118 §, 122 § 
Valtioneuvoston asetus jätteistä (JA 179/2012) liite 4 
Laki eräistä naapuruussuhteista (naapuruussuhdelaki 26/1920) 17 § 
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (VNP 993/1992) 
 
 

KÄSITTELYMAKSU 

2 074,30 € 

Maksu perustuu kaupunginvaltuuston päätökseen 14.12.2015 § 77 

ympäristönsuojeluviranomaisen perittämistä maksuista. 

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaan 50 prosenttia pienempi maksu voidaan 

periä, jos asian käsittelyn työmäärä on olennaisesti pienempi kuin normaalisti. 

Ajankohtaisen asian käsittelyn työmäärän voidaan todeta olevan samalla tasolla uuden 

ympäristöluvan kanssa. Ympäristölainsäädäntö on esim. uudistettu vuonna 2014, mikä 

on aiheuttanut sen, että ympäristölupa on uudistettu vastaamaan nykyistä 

lainsäädäntöä. 

 
PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN 

 
Päätös 
Hakijalle 
 
Kopio päätöksestä 
Pietarsaaren kaupunginhallitus 



Pietarsaaren kaupungin kaavoitusosasto 
Terveysvalvonta, Sosiaali- ja terveysvirasto 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 
 
Ilmoitus päätöksestä 
 
Päätöksestä ilmoitetaan niille, joille on annettu erikseen tieto hakemuksesta sekä 
muistutuksen tehneelle (julkipanokuulutus). Tieto päätöksestä julkaistaan Pietarsaaren 
kaupungin virallisella ilmoitustaululla. 
 

 
MUUTOKSENHAKU 

 
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen 
kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa antopäivästä antopäivää lukuun ottamatta. 
Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin 
pääasiasta. Valitusoikeus lupapäätöksestä on luvan hakijalla ja niillä, joiden oikeutta tai 
etua asia saattaa koskea, sekä niillä viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa 
yleistä etua. Valitusosoitus on liitteenä. (YSL 190 §, 191 §) 
 
 

LIITTEET 
Kartta 
Valitusosoitus 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


