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ASIA
Päätös ympäristönsuojelulain 35 §:n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee
romuajoneuvojen vastaanotto- ja esikäsittelytoimintaa sekä muun metalliromun vastaanotto- ja välivarastointitoimintaa. Kyseessä on olemassa olevan
toiminnan muutos.

LUVAN HAKIJA
K-Huoltopiste Ky
Urjalantie 621
31850 Koskioinen
Y-tunnus: 0936940-2

LAITOS/TOIMINTA JA SEN SIJAINTI
Laitos sijaitsee Punkalaitumen kunnassa Koskioisten kylässä tilalla Kiikkumäki, RN:o 1:52. Laitoksen käyntiosoite on Urjalantie 621, 31850 Koskioinen.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE
Ympäristönsuojelulain 28 §:n 2 momentin kohta 4
Ympäristönsuojeluasetuksen 1 §:n 3 momentti

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Ympäristönsuojeluasetuksen 6 §:n 1 momentin kohta 12 c

ASIAN VIREILLETULO
Hakemus on toimitettu Pirkanmaan ympäristökeskukseen 30.10.2008, jolloin asia on tullut vireille.

KÄSITTELYMAKSU

2 847 €
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LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Lupahakemuksen täydennykset
Lupahakemusta on täydennetty 10.5.2009 sekä tarkastuksella 7.5.2009.
Lupahakemuksesta tiedottaminen
Asian vireilläolosta on kuulutettu Pirkanmaan ympäristökeskuksen ja Punkalaitumen kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustauluilla 2.3–31.3.2009 ja ilmoitus kuulutuksesta on julkaistu Punkalaitumen Sanomat- lehdessä. Niille asianosaisille joita asia erityisesti koskee, on lisäksi tiedotettu erikseen lupahakemuksesta. Asiakirjat ovat olleet kuulutusaikana nähtävillä Punkalaitumen kunnan teknisessä toimistossa osoitteessa Vesilahdentie 5.
Tarkastukset, neuvottelut ja katselmukset
Kiinteistölle on tehty tarkastus 7.5.2009.
Lausunnot
Hakemuksesta on pyydetty lausunnot Sastamalan perusturvakuntayhtymän ympäristöjaostolta ja Punkalaitumen kunnanhallitukselta.
Sastamalan perusturvakuntayhtymän ympäristöjaosto toteaa 17.3.2009 antamassaan lausunnossa seuraavaa:
"1. Ulkona varastoitavat tavarat (autonromut yms.) tulee aidata riittävän korkealla
ja ympäristöön sopivalla aitauksella sekä alueella varastoitavien autonromujen määrä tulee rajoittaa sellaiseksi, ettei niistä aiheudu ympäristöön esteettistä haittaa.
2. Autojen esikäsittelytoiminnassa tulee varmistua siitä, ettei ympäristöön pääse
vaarallisia aineita.
3. Ongelmajätteiden käsittelyä ja varastointia varten tulee olla riittävät tilat."
Lausuntoa on täydennetty 27.3.2009 sähköpostitse ja siinä huomautetaan alueen
olevan maakuntakaavassa MY- sekä akm-aluetta ja lisäksi autopurkamon välittömässä läheisyydessä kulkevan Urjalantien kerrotaan olevan Tiehallinnon virallinen matkailutie nimeltään "Taikayön tie". Maisema-arvot ovat olleet merkittävä
kriteeri matkailutien nimikkeen saamisessa. Lausunnon täydennyksessä huomautetaan, ettei hakemuksessa ollut mainintaa Taikayön tiestä.
Punkalaitumen kunnanhallitus ei ole jättänyt hakemuksesta lausuntoa.
Muistutukset ja mielipiteet
Hakemuksesta on jätetty 2 muistutusta.
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(
) toteaa 31.3.2009 jättämässään muistutuksessa, että hänen mielestään romuajoneuvojen vastaanotto- ja esikäsittelytoiminta ei luonteeltaan sovellu kyläyhteisön keskelle ja esikäsittelytoiminta mainitussa laajuudessaan aiheuttaa kohtuutonta ympäristöhaittaa. Muistuttaja toteaa, ettei toiminta esteettisesti sovellu kyläyhteisön yhteyteen, ja että kylällä on myös kesäasutusta sekä siihen liittyvää virkistystoimintaa, jolloin hakemuksen kaltainen teollinen toiminta haittaa viihtyisyyttä. Muistuttaja myös tiedustelee, että mikäli hakemuksen kaltaista toimintaa
aletaan harjoittaa kiinteistöllä, miten valvotaan, ettei purkuautoista tuleva ongelmajäte pääse luontoon esimerkiksi valumavesien seurauksena. Muistuttaja muistuttaa myös romuajoneuvojen varastoinnin ja siitä aiheutuvan ympäristökuormituksen sekä liikenteen lisääntymisen ja sen aiheuttamien haittojen huomioinnista.
Muistuttaja toteaa, että mikäli lupa myönnetään, tulee alue aidata riittävän korkealla maisemaan sopivalla näköesteellä. Lopuksi muistuttaja kysyy, että miten huolehditaan siitä, että toiminnan päättyessä alue saatetaan maisemallisesti alkuperäiseen kuntoon ja maaperä puhdistetaan mahdollisista ongelmajätteistä.
(
) ja (
) ovat jättäneet muistutuksen 31.3.2009. He pyytävät muistutuksessaan, että K-Huoltopiste Ky:lle mahdollisesti myönnettävään ympäristölupaan
liitetään seuraavat ehdot/rajoitukset:
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.

Siisteyteen ja siihen miltä kiinteistö näyttää ulkoapäin, pitää tulla parannusta.
Romuajoneuvoja tai romuja voidaan määrällisesti vastaanottaa vain sellainen
määrä, että kerrallaan kiinteistöllä voidaan säilyttää enintään tietty pieni kappalemäärä romuja.
Riippumatta 1.-kohdan täyttymisestä romuajoneuvoja tai romua voidaan säilyttää kiinteistöllä kuitenkin enintään tietty määrätty aika sen vastaanottamisesta.
Romuille osoitetaan kiinteistöllä asianmukainen säilytyspaikka.
Romut sijoitetaan kiinteistölle siten, ettei niistä ole näköhaittaa naapurikiinteistöille.
K-Huoltopiste rakentaa kiinteistöjen 619-415-1-52 ja 619-415-1-51 rajalle
vähintään 3 metriä korkean läpinäkymättömän, kestävän ja maisemaan sopivan värisen aidan näkösuojaksi, joka estää romujen näkymisen kiinteistölle
619-415-1-51, määräten aidan kunnossapitovastuun K-Huoltopiste Ky:lle.
Melutyötä aiheuttavalle romuttamotyölle asetetaan kellonajat.
Ympäristölupa myönnetään kerrallaan määräajaksi.

Muistuttajat toteavat, että luvassa tulisi myös tarkemmin määritellä se, mitä romuilla tarkoitetaan. Lisäksi muistuttajat pyytävät, että ympäristöluvan edellytysten
tutkimisen yhteydessä tarkistetaan samalla, että toiminta on muutenkin ympäristösäännösten mukaista ja tarpeelliset luvat ovat kunnossa.
Vaatimuksiaan muistuttajat perustelevat seuraavasti:
Huoltamo, jolla kyseessä oleva autopurkamo sijaitsee, on perustettu vuonna 1951
Kiikkumäki-nimiselle kiinteistölle (RN:o 1:19) Ahti Mattilan ja Kaarlo Marttilan
toimesta. Kiikkumäki-kiinteistöllä oli Ahti Mattilan synnyinkoti, mistä johtuen
huoltamon sijoittaminen samalle tilalle asuinrakennuksen kanssa oli luontevaa.
Vuonna 1985 pidetyssä lohkomistoimituksessa huoltamon kiinteistö erotettiin tekemällä siitä Kiikkumäki-niminen kantakiinteistö (619-415-1-52) ja Kiikkumäkimökkiä varten perustettiin Koivumäki-niminen lohkotila (619-415-1-51). Kiinteistöt sijoittuvat siten, että huoltamorakennus sijaitsee mökiltä katsottuna suoraan
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mökin edessä. Muistuttajien omistama kesämökki on kulkenut suvussa ja sillä on
huomattava tunnearvo.
Huoltamolla harjoitettiin pienimuotoista maatalouskoneiden ja autojen korjaustoimintaa ja huoltamolla oli myös bensa-asema 1960-luvulta 2000-luvulle saakka.
Vuoden 1993 aikoihin huoltamotoiminta myytiin ensi kertaa suvun ulkopuoliselle
ostajalle, omistuksen vaihduttua sittemmin useampaan kertaan. Uusien omistajien
toimesta toiminnan painopistettä on muutettu monin tavoin, viimeksi romuttamotoimintaan.
Kiinteistöllä Koivumäki (619-415-1-51) oleva 1930-luvulla rakennettu kesämökki
saunarakennuksineen on jäänyt hakemuksessa kokonaan mainitsematta. Sitä ei ole
myöskään piirretty hakemuksen liitteenä olevaan karttaan. Mökki on ollut vapaaajan käytössä 1970-luvun alusta lähtien.
Varsinkin kesäaikaan Koskioisten kylä edustaa suomalaista maalaisidylliä mitä
kauneimmillaan. Tämän lisäksi Urjalantie on nimetty Taikayöntie-nimiseksi matkailutieksi. Lupaharkinnassa tulisi ottaa huomioon myös tähän liittyvät näkökohdat. Romuttamotoiminnan aloittaminen vaikuttaisi alueen yleiseen viihtyvyyteen
ja koko maalaismaisemaan. Kaikilla kiinteistöillä autopurkamon ympärillä on joko kesämökkejä tai omakotitaloja.
Huoltamotoiminnan puitteissa romuja on säilytetty kiinteistöllä jo pitkään, lisäksi
aivan rajan tuntumassa. Kiinteistö 619-415-1-52 on pinta-alaltaan pieni ja vain
noin omakotitontin suuruinen. Se sijaitsee keskellä Koskioisten kylää ja rajoittuu
kylän läpi kulkevaan päätiehen sekä pientalotontteihin ja etenkin edellä mainittuun
Koivumäki-nimiseen tonttiin, jolla sijaitsee edelleen kaksi alkuperäistä rakennusta. Näköestettä ei toistaiseksi ole. Mahdollinen romuttamo näkyisi suoraan mistä
tahansa tontilta katsottuna, suoraan mökin ovelta sekä myös saunan verannalta.
Töitä K-Huoltopiste Ky:n tiloissa on tehty myös iltaisin ja viikonloppuisin.
Toiminnan laajuus ja sen aiheuttamat haitat tulee suhteuttaa kiinteistön kokoon ja
sen sijaintiin. Romuttamotoiminta johtaisi pienellä tontilla helposti siihen, että
romuja olisi korkeissa kasoissa päällekkäin. Toiminnan tulee olla sellaista, ettei se
aiheuta näköhaittoja naapurikiinteistölle tai muillekaan kylän asukkaille. Kiinteistö 619-415-1-52 ei kokonsa ja sijaintinsa vuoksi sovellu laajamittaiseen romuttamotoiminnan harjoittamiseen.
Hakijan kuuleminen ja vastine
Hakija on toimittanut vastineensa 10.5.2009.
Sastamalan perusturvakuntayhtymän ympäristöjaoston lausuntoon hakija toteaa
seuraavaa:
1.

2.

Kuivaamattomia romuautoja ei varastoida ulos. Kuivatut eli esikäsitellyt romuautot tullaan varastoimaan kiinteistön luoteiskulmassa, vastineen liitteenä
1 olevan asemapiirroksen mukaisesti. Aluetta rajaa varastorakennus, merikontti ja puusto sekä käytännössä myös vaihtolavat. Kerrallaan varastossa on
enintään 20 kuivattua romuautoa. Hakija on vuokrannut varastointitilaa noin
250 m2 kiinteistöltä 619-415-0001-0037.
Autot esikäsitellään sisätiloissa.
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Ongelmajätteet varastoidaan lukollisessa merikontissa. Merikontin lattia tullaan käsittelemään lasikuidulla nestetiiviiksi altaaksi, jonka reunat ovat 7 cm
korkeat, vuoden 2009 loppuun mennessä.
) ja (

) muistutukseen hakija toteaa seuraavaa:

"Edellä on kuvattu kuivaamattomien ja kuivattujen romuautojen varastointi. Muistutuksessa vaadittua aitaa ei voida rakentaa kiinteistöjen rajalle, koska rajalla kulkee runkovesijohto, jonka varoalue on neljä metriä molempiin suuntiin. Tästä
syystä kuivattujen autonromujen varastoalueen rajalle laitetaan merikontti vuoden
2009 loppuun mennessä. Rakennusten väliseen pihaan romuautojen esikäsittelytoiminta ei vaikuta. Romuajoneuvoja esikäsitellään vain arkisin klo 8-17 ja sisätiloissa. Muina aikoina romuautoja otetaan vastaan vain hätätapauksissa esim. kolaritilanteissa. Materiaalien kuormausta ja muuta yritystoimintaa voidaan tehdä
myös arkisin klo 22 asti ja lauantaisin klo 8-18."
(

) muistutukseen hakija toteaa seuraavaa:

"Hakemuksessa mainittu toiminta ei muuta näkymiä tielle. Romuautojen esikäsittely takaa kaikille lähistön asukkaiden käytöstä poistuville autoille asianmukaisen
käsittelyn. Toiminta ei lisää kiinteistölle tulevaa liikennettä merkittävästi. Suurin
osa liikenteestä aiheutuu jo nykyisestä toiminnasta."

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU
Hakemuksen enempi käsittely raukeaa.
RATKAISUN PERUSTELUT
Luvan hakija on toimittanut 2.6.2009 Pirkanmaan ympäristökeskukselle 1.6.2009
päivätyn kirjeen, jossa hakija ilmoittaa peruuttavansa K-Huoltopiste Ky:n romuajoneuvojen vastaanotto- ja esikäsittelytoimintaa sekä muun metalliromun vastaanotto- ja välivarastointitoimintaa koskevan ympäristölupahakemuksensa.
PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO
Tämä päätös on voimassa toistaiseksi.
(YSL 28 §, YSA 19 §)

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET
Ympäristönsuojelulaki (YSL 86/2000) 28, 31, 35, 52-55, 105 §
Ympäristönsuojeluasetus (YSA 169/2000) 1, 6 §
Valtion maksuperustelaki (VmaksuperL 150/1992) 4, 8 §
Ympäristöministeriön asetus alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista (YMA 1387/2006)
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KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Ympäristöministeriö on antanut asetuksen (1387/2006) alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista. Asetuksen mukaan laitoksen tai paikan, jossa
käsitellään muualla kuin siinä syntyneitä ongelmajätteitä, käsittelymaksu on 4 380
euroa. Maksu peritään 35 prosenttia taulukon mukaista maksua alempana, mikäli
asian käsittelyn vaatima työmäärä on taulukossa mainittua työmäärää pienempi.
Tällöin hakemuksen käsittelymaksu on 2 847 euroa. Asetuksen mukaan peruutetusta tai täydentämättä jätetystä hakemuksesta peritään tehtyä työmäärää vastaava
osuus asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon mukaisesta maksusta. Koska ilmoitus hakemuksen peruuttamisesta toimitettiin Pirkanmaan ympäristökeskukselle vasta sen jälkeen kun päätös hakemuksesta oli saatu valmisteltua loppuun, on
K-Huoltopiste Ky:n hakemuksen käsittelyyn käytetty sama työmäärä kuin valmiin
autopurkamon ympäristöluvan käsittelyyn. Näin ollen tästä päätöksestä perittävä
maksu on 2 847 euroa.

MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta.
Maksuvelvollinen, joka katsoo, että julkisoikeudellisesta suoritteesta määrätyn
maksun määräämisessä on tapahtunut virhe, voi vaatia oikaisua Pirkanmaan ympäristökeskukselta kuuden kuukauden kuluessa maksun määräämisestä.

Osastopäällikkö

Päivi Linho

Tarkastaja

Anu Susi

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös
Hakijalle
Jäljennös päätöksestä
Suomen ympäristökeskus
Punkalaitumen kunnanhallitus
Sastamalan perusturvakuntayhtymän ympäristöjaosto
(
) ja (
)
(
)
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Ilmoitus päätöksestä
Ympäristölupahakemuksesta YSL 38 § 2 momentin perusteella tiedon saaneet sekä muistutuksen jättäneet
Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla ja lehdissä
Pirkanmaan ympäristökeskus tiedottaa tästä päätöksestä julkisesti kuuluttamalla
Punkalaitumen kunnan virallisella ilmoitustaululla.
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