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ASIA
Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 §:n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee romuajoneuvojen esikäsittelytoimintaa. Kyseessä on olemassa oleva toiminta.
LUVAN HAKIJA
Kellon Auto ja Varaosa Tervahauta Ky
Siika-ahontie 8
90820 KELLO
TOIMINTA JA SEN SIJAINTI
Toiminnassa vastaanotetaan ja esikäsitellään romuajoneuvoja. Toiminta sijaitsee Haukiputaan kunnassa Kellon kylän Holstinmäen teollisuusalueella osoitteessa Siika-ahontie 8 (kiinteistörekisteritunnus 120:2). Kiinteistön omistaa Aatos Tervahauta.
LUVAN HAKEMISEN PERUSTE
Toiminta on ympäristölupavelvollista ympäristönsuojelulain 28 §:n 2 momentin 4)-kohdan
ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 luvun 1 §:n 3 momentin perusteella.
LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Lupahakemus käsitellään ympäristökeskuksessa ympäristönsuojeluasetuksen 6 §:n 12c)kohdan perusteella
ASIAN VIREILLETULO
Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 29.12.2004.
TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT
Toiminnalla on Haukiputaan kunnan ympäristölautakunnan 25.8.1999 myöntämä ympäristölupa (nro 474/67/676/97).
LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA, YMPÄRISTÖ JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE
Laitosalueen itä- ja pohjoispuolella on teollisuus- ja yritystoimintaa sekä länsi- ja eteläpuolella kunnan omistamaa puistoaluetta. Lähimmät asuintalot sijaitsevat 120 metrin päässä rajasta kiinteistön eteläpuolella ja 450 metrin päässä kiinteistöllä sijaitsevasta hallirakennuksesta. Asutuksen ja kiinteistön väliin jää kunnan puistoaluetta.
Toiminta ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Toiminnan vaikutusalueella ei ole suojelualueita.
KÄYNTIOSOITE:
Linnankatu 7, 90100 Oulu
Kalajokilaakson osasto:
Torikatu 40 B, Kokkola

POSTIOSOITE:
PL 124, 90101 Oulu

PUHELIN:
Vaihde (08) 3158 300

TELEFAX:
(08) 3158 549

67100 Kokkola

Vaihde (06) 3676 397

(06) 3676 360

WWW-OSOITE:
http://www.ymparisto.fi/ppo
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Toiminta sijaitsee Kellon kylän Holstinmäen kaavoitetulla teollisuusalueella. Holstinmäen
alueella on asemakaava. Tontti on korttelissa, joka on ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien
teollisuusrakennusten alue. Kaavaan ei ole tulossa muutoksia.
LAITOKSEN TOIMINTA
Toiminta on alkanut kyseisellä kiinteistöllä vuonna 1982. Kiinteistöllä on 750 m2:n suuruinen hallirakennus. Rakennuksessa sijaitsee myymälä, sosiaaliset tilat, varasto, purku ja esikäsittelyhalli sekä talonmiehen asunto; lämmintä purkuhallitilaa on 180 m2. Lisäksi kiinteistöllä on erillinen kylmävarastorakennus (150 m2) varaosien varastointia varten. Hallirakennuksen etupiha-alue on asfaltoitu ympäriinsä ja koko tontti aidattu. Asfaltoitua aluetta on tarkoitus laajentaa ja asentaa alueelle sadevesijärjestelmä öljyn- ja rasvanerotuskaivoin. Koko
kiinteistön pinta-ala on noin 22 000 m2.
Yritys toimii henkilö-, paketti- ja kuorma-autojen autopurkamona ja näiden laitteiden ja varaosien kauppiaana. Toimintaan kuuluu myös ajoneuvojen korjaus- ja asennustyöt (pääasiassa huolto ja korjaus omalle kalustolle ja satunnainen kolarikorjaus) ja vaihtoautojen kauppa.
Laitoksessa purettavat ajoneuvot ovat pääsääntöisesti kolarivaurioituneita ja 0-10 vuotta
vanhoja. Lämpimässä purkuhallitilassa autot esikäsitellään autonostimella ottamalla kaikki
nesteet (jarru-, kytkin-, poltto- ja jäähdytinnesteet) ja öljyt (moottori-, voimansiirto- ja hydrauliikkaöljyt) pois. Autosta poistetaan myös akku ja renkaat. Renkaat irrotetaan levypyöristä rengaskoneella. Hallin lattia on pintakäsiteltyä imubetonia. Lattia on viemäröity öljyn- ja
hiekanerotuskaivoilla (4 kpl).
Auto puretaan osiksi ja osakokonaisuuksiksi käsi- ja paineilmatyökaluin autonostimella hallitiloissa. Moottorit, voimansiirto-, sähkö-, ohjauksen ja sisustan osat varastoidaan sisätiloissa (320 m2), jonka lattia on pinnoitettua pintakäsiteltyä imubetonia ja jossa on öljyn- ja hiekanerotuskaivot (4 kpl). Peltiosat varastoidaan ulkovarastossa ja korikehikot ulkokentällä.
Henkilöauton renkaista hyväkuntoiset ja myyntikelpoiset varastoidaan sisätiloissa ja muut
ulkona.
Iäkkäämmät ajoneuvot esikäsitellään ja niistä irrotetaan ehyet myyntikelpoiset yksittäisosat
varastoon ja kori siirretään ulkokentälle varastoitavaksi.
Laitoksessa puretaan vuosittain noin 100 – 150 henkilö- ja pakettiautoa ja noin 20 kuormaautoa. Kierrätettävää autonromua käsitellään noin 100 tonnia vuodessa.
Laitos toimii arkipäivisin klo 8 –17 välisenä aikana.
Alueella liikennöi raskasta kalustoa teollisuuden tukitoiminnoissa päivittäin. Henkilöauto- ja
kevyen liikenteen muodostavat lähinnä asiakkaat ja työntekijät.
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Jätelajit, määrät, varastointipaikka ja toimituspaikka:
jätelaji
romuajoneuvot

kuorma-autot

määrä
kertavarastointimäärä astia ja varas(tonnia/vuosi) (tonnia)
tointi
200
1000
ulkokentällä käsittelemättömät
ja
esikäsitellyt
erillään toisistaan

500

vastaanottaja
Kuusakoski
Oy ja Stena
Metalli Oy,
varaosia myydään asiakkaille
Kuusakoski
Oy ja Stena
Metalli Oy,
varaosia myydään asiakkaille
Kuusakoski
Oy ja Stena
metalli Oy
Lassila
&
Tikanoja Oyj
(=L&T Oy)

1000

ulkokentällä

metallijäte (rau- 15
tametalli ja eirautametalli)
hydrauliikka-,
4
moottori-, vaihteisto- ja voiteluöljyt

30

jarru- ja kytkin- 0,6
nesteet

0,05

hiekan ja öl- 0,03
jynerottimen
kiinteät jätteet,
lietteet ja öljyt
poltto- ja die- 0,5
selöljy
bensiini
0,5

0,03

vaihtolavat
ja
häkit metallilajeittain
öljynkeräyssäiliö,
varastossa pinnoitettu betonilaatta ja erotuskaivo
öljynkeräyssäiliö, L&T Oy
varastossa pinnoitettu betonilaatta ja erotuskaivo
tyhjennys kerran L&T Oy
vuodessa

jäähdytysnesteet 1
lyijyakut
4

0,2
0,5

katalysaattorit

0,5

0,3

1

0,1
0,1

rikkinäiset kata- 0,06
lysaattorit
loistelamput
15 kpl

0,06

renkaat

6

3

käytöstä poiste- 6
tut renkaat

1

sekajäte

0,1

1,5

0,03

kanisteri

omiin ajoneuvoihin
kanisteri
omiin ajoneuvoihin
erillinen säiliö
L&T Oy
umpinainen astia Kuusakoski
tai myynti
Oy
sisävarastossa
myydään asiakkaille
umpinaisessa
L&T Oy
astiassa ulkona
umpinaisessa
L&T Oy
astiassa ulkona
ulkona
myydään asiakkaille
ulkona
etäällä Suomen Renrakennuksista
gaskierrätys
Oy
umpinaisessa
kaatopaikka
astiassa ulkona
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Paras käyttökelpoinen tekniikka
Toiminnanharjoittajan mukaan toiminnassa pyritään käyttämään parasta käyttökelpoista tekniikkaa.
LISÄTIEDOT JÄTTEEN HYÖDYNTÄMISTÄ JA KÄSITTELYÄ KOSKEVASTA TOIMINNASTA
Selvitys hakijan vakavaraisuudesta tai tarvittavasta vakuudesta
Toiminnanharjoittaja on hakemuksessaan esittänyt, että toiminnalta vaadittava vakuus olisi
2 500 euroa.
Selvitys hakijan käytettävissä olevasta alan asiantuntemuksesta
Yritys on toiminut vuodesta 1967.
YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN
Kiinteistö on liitetty kunnan vesijohtoverkostoon. Purkuhallissa, varastohallissa ja erillisessä
varastohuoneessa on öljyn- ja hiekanerotuskaivot (yhteensä 9 kpl). Viemärit ja öljynerotuskaivot on johdettu betoniseen saostuskaivoon, josta vedet imeytetään omalle tontille. Viemäriin johdettavat vedet ovat sosiaalitiloista ja ajoneuvojen pesusta. Yrityksellä on tarkoituksena lähiaikoina liittyä viemäriverkostoon.
Hiekan- ja öljynerotuskaivot on rakennettu vuonna 1982. Hiekan- ja öljynerottimia tarkkaillaan päivittäin silmämääräisesti (niissä ei ole täyttymisen automaattista hälytysjärjestelmää)
ja tyhjennetään kerran vuodessa.
Hakijan mukaan toiminnasta ei synny melu- ja tärinähaittoja. Muutamia kertoja vuodessa
paikalla paalataan romua siirrettävällä paalauslaitteistolla, jossa puristus tehdään hydraulisesti.
Hakijan mukaan toiminnan ympäristöriskejä ovat öljy- tai polttoainepäästöt ajoneuvoista. Tilanteet on ennaltaehkäisty asianmukaisella siirto- ja kuljetuskalustolla, joissa ajoneuvot eivät
vaurioidu ja päästöjä ei pääse syntymään. Päästöjä varten on varauduttu imeytysaineilla. Lisäksi ajoneuvojen päästöjen pääsy maaperään ja pohjaveteen estetään öljyä läpäisemättömillä pinnoitteilla sisä- ja ulkoalueilla. Ulkoalueiden pinnoitusta laajennetaan toiminnan edellyttämällä tavalla.
POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN
Poikkeuksellisia tilanteita varten laitokselle ja kuljetuskalustoon on varattu imeytysainetta
mahdollisten öljyvuotojen imeytystä varten. Mahdollisten tulipalojen varalta käsittelyyn
menevät renkaat varastoidaan erillään. Tulipalon varalta kiinteistöllä on sammuttimet.
LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Hakemuksesta tiedottaminen
Ympäristökeskus on tiedottanut hakemuksen vireilläolosta kuuluttamalla hakemuksesta
Haukiputaan kunnan ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen virallisilla ilmoitustauluil-
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la 10.1. – 8.2.2005. Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana olleet saatavilla Haukiputaan kunnassa ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksessa.
Kuulutuksen julkaisemisesta on ympäristönsuojelulain 38 §:n mukaisesti ilmoitettu sanomalehti Rantapohjassa 11.1.2005 ja erikseen tiedotettu rajanaapureille.
Tarkastukset ja neuvottelut
Laitoksella tehtiin tarkastus 28.2.2005. Tarkastuksesta laadittu muistio on liitetty päätöksen
valmisteluasiakirjoihin.
Lausunnot
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus on pyytänyt ympäristölupahakemuksesta lausuntoa
Haukiputaan kunnanhallitukselta ja Haukiputaan ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaisilta. Terveysviranomaisella ei 20.1.2005 saapuneen lausunnon mukaan ole asiasta
huomauttamista.
Tekninen lautakunta 26.1.2005:
Teknisen lautakunnan mukaan ympäristöluvan myöntämisen edellytykset ovat olemassa.
Toiminnalle on asetettava seuraavat vaatimukset:
•
•
•

Kiinteistön jätevedet on johdettava viemäriin.
Viemäriin johdettavat jätevedet eivät saa sisältää haitallisia aineita (YM mietintö
71/1992 asumisjätevesistä poikkeavien jätevesien johtamisesta viemäriin).
Purkamattomien ajoneuvojen varastointialue tulee pinnoittaa nestettä läpäisemättömäksi. Alueelta kertyvät vedet on johdettava öljynerottimen kautta maaperään/avoojaan.

Muistutukset ja mielipiteet
Hakemuksesta ei ole annettu muistutuksia tai mielipiteitä.
Hakijan kuuleminen ja vastine
Annetut lausunnot on käyty läpi 28.2.2005 pidetyssä neuvottelussa. Hakija aikoo lähiaikoina
johtaa jätevedet viemäriverkkoon.
VIRANOMAISEN RATKAISU
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus on tarkastanut hakemuksen, tutkinut asiasta annetut
lausunnot sekä luvan myöntämisen edellytykset. Ratkaisussaan ympäristökeskus on muutoinkin ottanut huomioon, mitä yksityisen ja yleisen edun turvaamiseksi säädetään. Haukiputaan kunnan teknisen lautakunnan lausunnossa esitetyt vaatimukset on otettu huomioon
lupamääräyksissä 3, 7 ja 25.
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus myöntää Kellon Auto ja Varaosa Tervahauta Ky:lle
romuajoneuvojen esikäsittelytoimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan.
Tämän päätöksen kertoelmaosassa on esitetty laitoksen toimintaa koskevat perustiedot, joita
voidaan käyttää vertailutietoina lupamääräysten ohella laitoksen toiminnan muutosten laajuutta ja niiden aiheuttamaa uuden ympäristöluvan tarpeellisuutta arvioitaessa.
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Toiminnassa on noudatettava seuraavia lupamääräyksiä.
Lupamääräykset
Toiminnassa käsiteltävät ja hyödynnettävät jätteet
1. Laitoksella saa vastaanottaa esikäsiteltäväksi romuajoneuvoja enintään 200 tonnia vuodessa. Romuajoneuvoja, jotka sisältävät vaarallisia aineita tai osia, saa olla varastoituna
kerrallaan enintään 50 kappaletta (noin 50 tonnia), ja esikäsiteltyjä romuajoneuvoja 600
tonnia. Muuta metallijätettä voidaan käsitellä 15 tonnia vuodessa (kertavarastointimäärä
korkeintaan 30 tonnia) ja kuorma-autoja 500 tonnia (kertavarastointimäärät: esikäsittelemättömiä korkeintaan 100 tonnia ja esikäsiteltyjä korkeintaan 1000 tonnia).
2. Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä laitoksella vastaanotettavista jätteistä sekä niiden laadusta ja määristä. Romuajoneuvoja vastaanotettaessa toiminnanharjoittajan on
tarkastettava viimeisen haltijan oikeus luovuttaa romuajoneuvo.
Laitokselle tuodut jätteet, joiden vastaanottoa ei ole hyväksytty tässä päätöksessä, on palautettava jätteen haltijalle tai jäte on toimitettava paikkaan, jolla on ympäristölupa kyseisen jätteen vastaanottoon.
Esikäsittelemättömien romuajoneuvojen varastointialueen rakenteet
3. Esikäsittelemättömien romuajoneuvojen varastointiin tarkoitettu alue on pinnoitettava
nestetiiviiksi ja varustettava valumavesien käsittelylaitteistolla viimeistään 16 kuukauden kuluessa tämän päätöksen saatua lainvoiman.
Nestetiivistä pintarakennetta ja valumavesien käsittelylaitteistoa koskeva suunnitelma on
toimitettava ympäristökeskukseen hyväksyttäväksi viimeistään kaksi kuukautta ennen
rakentamista. Suunnitelmassa on esitettävä mm.
• öljynerottimet, niiden mitoitus, öljynerotuskyky ja hälytinjärjestelmä,
• vesien johtaminen ja
• pinnoitusmateriaali.
4. Ennen alueella tehtäviä maanrakennus- ja päällystystöitä on riittävällä tavalla varmistettava, ettei alueen maaperä ole pilaantunut ja tarvittaessa alue on puhdistettava. Jos alueen maaperässä havaitaan pilaantumista, siitä on tehtävä erillinen ilmoitus PohjoisPohjanmaan ympäristökeskukselle, joka voi antaa maaperän puhdistamista koskevia
määräyksiä.
5. Nestetiiviin päällysteen kunto on tarkastettava vuosittain ja samalla korjattava havaitut
vauriot.
Romuajoneuvojen esikäsittelypaikan rakenteet
6. Hallin lattian nestetiiviin pinnoitteen kunto on tarkastettava säännöllisesti ja havaitut
vauriot on korjattava viivytyksettä.
7. Hallissa muodostuvat nestevalumat on johdettava hiekan- ja öljynerotuskaivoon, joka on
liitettävä yleiseen viemäriin niin pian kuin mahdollista. Järjestelmään on rakennettava
sulkuventtiili. Hallin hiekan- ja öljynerotuskaivot on uusittava, jos viemäriin johdettavan
veden öljypitoisuus ylittää viemärilaitoksen määräämän pitoisuusrajan.
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Romuajoneuvojen varastointi ja esikäsittely
8. Esikäsittelemättömät romuajoneuvot on varastoitava nestetiiviiksi pinnoitetulla alueella.
Romuajoneuvoja, jotka sisältävät vaarallisia aineita tai osia, ei saa tilapäisestikään säilyttää maapohjalla. Esikäsitellyt romuajoneuvot voi säilyttää maapohjalla.
9. Esikäsittelyssä romuajoneuvosta on purettava mahdollisimman pian vastaanoton jälkeen
polttoaine, moottori-, vaihteisto- ja hydrauliikkaöljy, voimansiirtolaitteiden öljy, jäähdytysnesteet, jäätymisenestoaine, jarrunesteet, ilmastointijärjestelmän nesteet ja muut romuajoneuvoon sisältyvät nesteet sekä akku ja nesteytettyä kaasua sisältävät polttoainesäiliöt. Turvatyynyt ja muut räjähdysvaaralliset osat on poistettava tai tehtävä muutoin
vaarattomiksi. Kaikki elohopeaa sisältävät osat on poistettava siinä määrin kuin on mahdollista. Romuajoneuvosta on poistettava myös renkaat, katalysaattori ja lasi. Tarvittaessa on lisäksi poistettava kuparia, alumiinia ja magnesiumia sisältävät metalliosat sekä
isot muoviosat.
10. Romuajoneuvossa olevat vaaralliset aineet ja osat on poistettava siten, etteivät ne pilaa
romuajoneuvojen murskauksessa syntyvää jätettä.
11. Esikäsittelyssä ajoneuvosta erotetut nesteitä sisältävät osat, hyödynnettävät osat ja varaosat on varastoitava välttäen niiden vaurioitumista. Ajoneuvoista erotetut varaosat on
varastoitava asianmukaisesti; öljyisten varaosien varaston on oltava nestetiivis.
Toiminnassa syntyvien jätteiden jätehuollon järjestäminen
12. Kuorma-autojen varastoinnista ja esikäsittelystä ei saa aiheutua haittaa tai vaaraa maaperälle ja pohja- ja pintavesille.
13. Toiminnassa syntyvät jätteet on lajiteltava ja varastoitava siten, että ne voidaan pitää toisistaan erillään kaikissa jätehuollon vaiheissa. Jätteistä ei saa aiheutua ympäristön roskaantumista eikä muutakaan haittaa tai vaaraa ympäristölle.
14. Esikäsittelemättömät ja esikäsitellyt romuajoneuvot on varastoitava erillään toisistaan
selvästi merkityillä alueilla. Ajoneuvojen korien päällekkäistä pinoamista, joka ylittää
ympärysaidan korkeuden, on vältettävä.
15. Ongelmajätteet on varastoitava katetussa ja lukittavassa tilassa nesteitä läpäisemättömällä reunakorokkein varustetulla alustalla tai muulla ympäristönsuojelun kannalta vastaavalla tavalla, ettei ongelmajätteistä aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle. Ongelmajätevarastosta ei saa johtaa vesiä viemäriin. Ongelmajätteiden pakkaukset on merkittävä
asianmukaisesti jätteen laatua ja vaarallisuutta osoittavin merkinnöin. Erilaatuisia ongelmajätteitä ei saa sekoittaa keskenään tai muihin jätteisiin.
16. Akkuja varten on varattava tiivis ja haponkestävä kontti. Öljynsuodattimia ja muita kiinteitä öljypitoisia jätteitä varten on varattava asianmukainen nestetiivis ja suljettava astia.
Polttoaineita, öljyjä ja muita nesteitä varten on varattava erilliset nestetiiviit suljettavat
varastosäiliöt tai kanisterit. Metallin kappaleiden ja muun pienromun varastointia varten
on varattava asianmukaiset varastokontit tai -lavat. Käytöstä poistetuille renkaille on järjestettävä asianmukainen varasto tai varastointialue, jotta ne voidaan varastoida muista
jätteistä erillään palovaaran takia.
17. Jätteet on toimitettava käsiteltäväksi ympäristöluvan omaavalle laitokselle viipymättä
aina kuormakoon täyttyessä ja mahdollisuuksien mukaan kerran vuodessa.
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Ongelmajätteet on toimitettava luvan omaavalle vastaanottajalle säännöllisesti,
kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Ongelmajätteitä luovutettaessa on jätteen siirrosta
laadittava siirtoasiakirja, joka on säilytettävä vähintään kolmen vuoden ajan.
Toiminnassa syntyvä sekalainen yhdyskuntajäte ja muu hyödynnettäväksi kelpaamaton
jäte on toimitettava säännöllisesti luvan omaavalle vastaanottajalle Haukiputaan kunnan
jätehuoltomääräysten mukaisesti.
18. Toiminnassa muodostuvan jätteen saa luovuttaa kuljetettavaksi vain jätteen keräämis- ja
kuljetustoiminnan harjoittajalle, joka on hyväksytty alueellisen ympäristökeskuksen jätetiedostoon.
Häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet
19. Häiriötilanteissa ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa, joissa on aiheutunut tai uhkaa
aiheutua määrältään tai laadultaan tavanomaisesta poikkeavia päästöjä ilmaan, viemäriin, vesistöön tai maaperään, on välittömästi ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin
päästöjen estämiseksi, päästöistä aiheutuvien vahinkojen torjumiseksi ja tapahtuman
toistumisen estämiseksi. Kyseisistä tilanteista on ilmoitettava viipymättä PohjoisPohjanmaan ympäristökeskukselle ja Haukiputaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.
20. Vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalle on laitoksella oltava saatavilla laitoksen
toiminnan ja laajuuden mukainen riittävä alkusammutuskalusto ja sopivaa imeytysmateriaalia. Käytetty imeytysmateriaali on toimitettava käsiteltäväksi ongelmajätteenä.
Muut määräykset
21. Toiminnan asianmukaista hoitoa ja tarkkailua varten on toiminnanharjoittajan määrättävä näistä tehtävistä vastuussa oleva henkilö. Henkilön nimi yhteystietoineen on toimitettava Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle ja Haukiputaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle tämän päätöksen saatua lainvoiman.
22. Romuajoneuvojen ja metalliromun varastointiin käytettävä alue tontista on oltava ympärysaidattu ja se on varustettava lukittavalla portilla. Aitaus on pidettävä kunnossa.
23. Melutaso lähimmillä asuinalueilla ei saa ylittää klo 7.00 –17.00 välisenä aikana ekvivalenttimelutasoa (LAeq) 55 dB. Toiminnasta aiheutuvien meluhaittojen vähentämiseksi on
jätteet sijoitettava siten, että ne osaltaan estävät melun leviämistä ympäristöön.
24. Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimialansa parhaan taloudellisesti käyttökelpoisen tekniikan kehittymisestä ympäristönsuojelutoimenpiteenä ja varauduttava laitoksen toimintaan soveltuvana sen käyttöönottoon erikseen sovittavien siirtymäaikojen
puitteissa.
Toiminnan tarkkailu, kirjanpito ja raportointi
25. Romuajoneuvojen varastoalueen ja esikäsittelyhallissa sijaitsevien hiekan- ja öljynerottimien toimintaa on tarkkailtava ja ne on tyhjennettävä ja huollettava säännöllisesti; öljyt
ja lietteet on toimitettava laitokselle, jonka ympäristöluvassa on hyväksytty kyseisen jätteen vastaanotto. Erottimien tarkkailusta, huolloista ja tyhjennyksistä on pidettävä kirjaa,
joka on tarvittaessa esitettävä valvontaviranomaisen tarkastettavaksi.
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Kun esikäsittelyhallin öljynerottimet on liitetty yleiseen viemäriin, viemärilaitos
voi antaa määräyksiä yleiseen viemäriin johdettavien vesien laadusta. Viemäriin liittymissopimus on toimitettava tiedoksi Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle.
26. Romuajoneuvojen varastointialueelta öljynerottimen kautta ojaan johdettavasta vedestä
on otettava vesinäyte vähintään kerran vuodessa ajankohtana, jolloin virtaama on riittävä
näytteenoton kannalta (touko-kesäkuussa).
Vesinäytteestä on määritettävä ainakin pH, kiintoaine, sähköjohtokyky ja mineraaliöljypitoisuus. Tuloksia esitettäessä on kuvailtava näytteenottotilanne, virtaama ja laitoksen
toiminta näytteenottoajankohtana. Näytteenottajana ja analysoijana on oltava julkisen
valvonnan alainen laitos. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus voi tarvittaessa muuttaa
tarkkailuohjelmaa.
27. Laitoksen toiminnasta on pidettävä kirjaa, josta selviää ympäristönsuojelun kannalta tarpeelliset tapahtumat ja toimenpiteet. Kirjanpitoon on merkittävä laitoksella vastaanotettujen ja esikäsiteltyjen romuajoneuvojen ja muiden jätteiden määrät, alkuperä ja käsittelytapa laitoksella sekä toiminnassa syntyneiden jätteiden lajit, määrät ja toimituspaikat.
Kirjaa on pidettävä myös vastaanottamatta jätetystä jätteestä. Kirjanpito on pyydettäessä
esitettävä Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle.
Hakijan on kalenterivuosittain helmikuun loppuun mennessä toimitettava PohjoisPohjanmaan ympäristökeskukselle ja Haukiputaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle vuosiyhteenveto laitoksen edellisen vuoden toiminnasta. Tiedot on toimitettava
ympäristöhallinnossa käytössä olevien ohjeiden mukaisesti.
Raportissa on esitettävä ainakin seuraavat tiedot:
• laitoksella vastaanotettujen ja esikäsiteltyjen romuajoneuvojen ja muiden jätteiden määrät ja alkuperä;
• vuoden vaihteessa varastossa olevien romuajoneuvojen ja muiden jätteiden määrät;
• laitoksen toiminnassa syntyneiden jätteiden lajit, määrät ja toimituspaikat;
• selvitys mahdollisista poikkeuksellisia päästöjä aiheuttaneista häiriö- tai onnettomuustilanteista ja niihin liittyvistä toimenpiteistä; ja
• vuoden aikana toteutetut ja suunnitteilla olevat muutokset laitoksen toiminnassa.
Vakuus
28. Toiminnanharjoittajan on annettava Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle tämän
hyväksymä 4 000 euron vakuus asianmukaisen jätehuollon, laitoksen käytöstä poistamisen ja jälkihoidon varmistamiseksi. Vakuus on toimitettava Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle kolmen kuukauden kuluessa tämän päätöksen saatua lainvoiman. Ympäristökeskus varaa mahdollisuuden tarkistaa vakuuden suuruutta vuosittain.
Ilmoitus toiminnan muutoksista ja lopettamisesta
29. Toiminnan kannalta olennaisista muutoksista on hyvissä ajoin ennen niiden toteuttamista ilmoitettava Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle. Ilmoitus on tehtävä myös
toiminnan pysyvästä tai pitkäaikaisesta keskeyttämisestä tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta.
30. Kun toiminta päättyy alueella, kaikki jätteet on toimitettava pois alueelta ja tarvittaessa
puhdistettava alue kuuden kuukauden kuluessa lopettamisesta. Tämän jälkeen laitoksella
on pidettävä lopputarkastus.
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RATKAISUN PERUSTELUT
Lupaharkinnan perusteet ja luvan myöntämisen edellytykset
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus on katsonut, että laitoksen toiminta ja toiminnanharjoittajan asiantuntemus täyttävät laissa säädetyt ympäristöluvan myöntämisen edellytykset.
Toimittaessa ympäristölupahakemuksen ja tämän lupapäätöksen mukaisesti ei laitoksen
toiminnasta aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa toiminnan sijaintipaikka huomioiden terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa,
maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista tai
vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta muun tärkeän käyttömahdollisuuden vaarantumista
toiminnan vaikutusalueella, eikä kohtuutonta rasitusta naapureille. Laitos sijaitsee asemakaavassa teolliseen toimintaan osoitetulla alueella, joten kaavallisia esteitä luvan myöntämiselle ei ole.
Toiminnanharjoittajalla on toiminnan laajuus, luonne ja toimintaa varten annettavat määräykset huomioiden käytettävissä riittävä asiantuntemus. Toiminnanharjoittaja on esittänyt
ympäristölupahakemuksessaan asettavansa toiminnalle ympäristönsuojelulain 42 §:n edellyttämän vakuuden.
Yleiset perustelut
Lupamääräyksiä annettaessa on ympäristönsuojelulain 43 §:n nojalla otettava huomioon
toiminnan luonne, sen alueen ominaisuudet, jolla toiminnan vaikutus ilmenee, toiminnan
vaikutus ympäristöön kokonaisuutena, pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoitettujen toimien
merkitys ympäristön kokonaisuuden kannalta sekä tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet
toteuttaa nämä toimet. Toiminnasta aiheutuvien mahdollisten ympäristöhaittojen ja niiden
vaikutusten ehkäisemiseksi jätteitä ja päästöjä koskevien määräysten antaminen on katsottu
tarpeelliseksi.
Lupamääräyksissä on annettu tarpeelliset määräykset jätteistä ja jätteiden hyödyntämisestä
ympäristönsuojelulain 43 §:n ja 45 §:n nojalla. Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon
myös valtioneuvoston asetus romuajoneuvoista ja sen säädökset romuajoneuvojen varastoinnista ja esikäsittelystä.
Toiminta tukee valtakunnallisen ja alueellisen jätesuunnitelman tavoitteiden toteutumista,
mm. tehostamalla jätteiden uudelleenkäyttöä, kierrätystä ja hyödyntämistä.
Lupamääräysten perustelut
Ympäristönsuojelulain 45 §:n perusteella jätteiden vastaanotto voidaan rajoittaa vain tietynlaisen jätteen vastaanottoon ja käsittelyyn. Vastaanotettavien ja varastoitavien romuajoneuvojen (henkilöautot, pakettiautot, kolmipyöräiset ajoneuvot ja erityisajoneuvot) sekä metallijätteen ja kuorma-autojen määrää on rajoitettu pilaantumisen ehkäisemiseksi ja vakuuden
riittävyyden varmistamiseksi. Kuorma-autot ovat jätelain mukaan ongelmajätettä ja tämän
takia ne on otettu luvan piiriin, vaikka ne eivät kuulu romuajoneuvoasetuksen soveltamisalaan. Lisäksi kertavarastointimäärän rajoittamisessa on otettu huomioon valtioneuvoston päätös kaatopaikoista (861/1997 2 §), jonka mukaan toiminta katsotaan kaatopaikaksi,
mikäli siellä varastoidaan jätettä yli kolme vuotta ennen sen hyödyntämistä tai esikäsittelyä.
(määräys 1)
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Jätelain 18 l §:n nojalla romuajoneuvon viimeisen haltijan on toimitettava romuajoneuvo tuottajavastuun piiriin kuuluvalle kerääjälle tai esikäsittelijälle. Vastaanottajan on
tarkistettava viimeisen haltijan oikeus luovuttaa romuajoneuvo. Jos laitokselle toimitetaan
jätettä, jonka vastaanottoa ei ole hyväksytty tässä päätöksessä, se on toimitettava asianmukaiseen käsittelyyn jätelain 15 §:n nojalla tai palautettava jätteen haltijalle jätelain 9 §:n nojalla. (määräys 2)
Jätteen haltijaa koskevat jätelain 6 §:n mukaiset yleiset huolehtimisvelvollisuudet jätehuollon järjestämiseksi. Jäteasetuksen 8 §:n nojalla jätteiden hyödyntämis- ja käsittelypaikka on
suunniteltava, perustettava, rakennettava ja hoidettava siten, ettei siitä ja sen käytöstä aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle ja terveydelle. (määräys 3)
Esikäsittelemättömien romuajoneuvojen varastointialueen rakenteet on tehtävä romuajoneuvoasetuksen mukaisiksi. Nestetiiviiksi pinnoitettu alue on muotoiltava riittävin reunakorokkein ja pinnan kallistuksin, jotta nestepäästöjen joutuminen suoraan alueen ulkopuolelle estyy. Alueelle tulevat sade- ja hulevedet on johdettava öljynerottimen kautta tontin ympärysojaan tai imeytettävä maahan. Öljynerotin on mitoitettava alueelta kertyvien vesien määrän mukaiseksi ja sen on täytettävä öljynerottimille annetut nykyiset vaatimukset, kun vedet
imeytetään maahan tai ojaan (standardin EN 858 I-luokan öljynerottimet). Öljynerotin on
varustettava myös täyttymisestä ilmoittavalla hälyttimellä ja sulkuventtiilillä onnettomuusja vaaratilanteiden estämiseksi. (määräys 3)
Varastointialueen pinnoittaminen nestetiiviiksi ja sen pitäminen kunnossa estää romuajoneuvoista mahdollisesti vuotavien aineiden pääsyn maaperään ja vesiin. Hulevesien kokoaminen romuajoneuvojen varastointialueelta ja niiden johtaminen öljynerotuskaivon kautta
estää öljyn pääsyn pintavesien mukana ympäristöön. Päätöksessä edellytetään suunnitelman
toimittamista ympäristökeskukselle hyväksyntää varten. Näin voidaan varmistua, että rakenteet vastaavat ympäristönsuojelulainsäädännön vaatimuksia. (määräykset 3 ja 5)
Päätöksessä edellytetään, että nestetiiviiksi pinnoitettavan alueen maaperän mahdollinen
pilaantuneisuus ja kunnostamistarve selvitetään, koska toimintaa on harjoitettu vuodesta
1982 asti ja maaperään on saattanut päästä öljyä tai muita haitallisia aineita. PohjoisPohjanmaan ympäristökeskus valvoo pilaantuneiden alueiden kunnostamista. (määräys 4)
Romuajoneuvoista annetun valtioneuvoston asetuksen 9 §:n nojalla romuajoneuvojen esikäsittelypaikassa on oltava vähintään asianmukainen nestetiiviiksi pinnoitettu alue, jossa on
nestevuotojen keräysjärjestelmä sekä öljyjen ja rasvojen erottimet. Esikäsittelypaikassa on
lisäksi oltava asianmukaiset varastot ja säilytysastiat romuajoneuvoista erotetuille aineille ja
osille. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus on hakemuksessa esitettyjen tietojen ja tarkastuksen perusteella arvioinut, että toiminnanharjoittajan esikäsittelypaikkana käytettävä korjaamohalli varaosavarastoineen vastaa pääosiltaan asetuksen vaatimuksia. Päätöksessä on
annettu määräys nestetiiviiden pintojen huollosta ja kunnossapidosta. Hallin vedet on mahdollisimman pian johdettava yleiseen viemäriin. Hiekan- ja öljynerotuskaivot on uusittava,
jos viemärilaitoksen teollisuusjätevesien johtamisluvassa mahdollisesti esitetty viemäriin
johdettavan veden öljypitoisuus ylittyy nykyisillä erotinlaitteilla. (määräykset 6 ja 7)
Ympäristölle mahdollisesti aiheutuvien haittojen vuoksi päätöksessä edellytetään, että esikäsittelemättömät romuajoneuvot on varastoitava nestetiiviillä alueella. Koska esikäsitellyistä
autoista on poistettu ongelmajätteet, ne voidaan varastoida pinnoittamattomalla alueella.
(määräys 8)
Romuajoneuvot sisältävät ongelmajätteiksi luokiteltuja aineita ja osia, ja haitallisia aineita
voi joutua ympäristöön, ellei niitä poisteta ajoneuvosta ennen murskausta. Romuajoneuvoista annetun valtioneuvoston asetuksen 10 §:ssä on säädetty romuajoneuvojen esikäsittelyä
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koskevista vähimmäisvaatimuksista. Romuajoneuvoista annetun asetuksen 11 §:n
nojalla romuajoneuvo on esikäsittelyssä purettava tai haitallisten ympäristövaikutusten vähentämisestä on huolehdittava muulla vastaavalla tavalla. Romuajoneuvossa olevat osat ja
aineet, jotka on merkitty tai ovat muutoin tunnistettavissa eräiden vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (572/2003) 5 §:n 2 mom. mukaisesti,
on poistettava. Uudelleenkäyttöön soveltuvat romuajoneuvon osat on poistettava ja purkamistuotteet varastoitava siten, että romuajoneuvon osat voidaan käyttää uudelleen, kierrättää
tai muutoin hyödyntää. Käyttökelpoisten osien uudelleen käyttö vähentää jätteen syntymistä. Tämän perusteella on annettu romuajoneuvojen esikäsittelyä ja ajoneuvoista erotettujen
aineiden ja osien asianmukaista varastointia koskevat määräykset. (määräykset 9 - 11)
Kuorma-autot ovat jätelain mukaan ongelmajätettä ja niiden varastoinnista ja käsittelystä ei
saa aiheutua jätelain ja ympäristönsuojelulain mukaan maaperän tai pohjaveden pilaantumista eikä sen vaaraa. (määräys 12)
Jätteiden varastoinnista toimipaikalla ja niiden toimittamisesta käsittelyyn on annettu määräyksiä asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi. Varastoimalla toiminnassa muodostuvat
jätteet ja ongelmajätteet asianmukaisesti ja toimittamalla ne säännöllisesti käsiteltäväksi
voidaan vähentää niiden varastoinnista aiheutuvia riskejä ja mahdollisia haittoja ympäristölle. Ongelmajätteiden pakkaukset on merkittävä jäteasetuksen 6 §:n mukaisesti. Ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä annetun valtioneuvoston päätöksen mukaisen siirtoasiakirjamenettelyn avulla voidaan seurata
ongelmajätteen kulkua tuottajalta asianmukaiseen hyödyntämis- tai käsittelypaikkaan ja toteuttaa toiminnan valvontaa. (määräykset 13-17)
Asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi on annettu jätelain 15 §:n nojalla määräys luovuttaa toiminnassa syntyvä jäte alueellisen ympäristökeskuksen jätetiedostoon hyväksytylle
toiminnanharjoittajalle. (määräys 18)
Ilmoitusvelvollisuus häiriö- ja poikkeustilanteista on määrätty viranomaisten tiedonsaannin
varmistamiseksi, valvonnan toteuttamiseksi ja mahdollisten viranomaisohjeiden vuoksi.
Määräys välittömiin torjuntatoimenpiteisiin ryhtymisestä päästöjen torjumiseksi on annettu
välittömän pilaantumisen ehkäisemiseksi ja poikkeuksellisista päästöistä aiheutuvien haittojen minimoimiseksi. Ympäristönsuojelulain 62 §:n nojalla toiminnasta vastaavan on tehtävä
ilmoitus valvontaviranomaiselle mm. onnettomuudesta, tuotantohäiriöstä aiheutuvasta päästöstä tai syntyvästä jätteestä, josta voi aiheutua välitöntä tai ilmeistä ympäristön pilaantumisen vaaraa. Määräys toiminnan laajuuden ja luonteen mukaisen alkusammutuskaluston ja
imeytysmateriaalin saatavilla olosta on annettu, jotta torjuntatoimet voidaan aloittaa henkilökunnan toimesta välittömästi ja tehokkaasti ja estää päästöjen joutuminen ympäristöön.
(määräykset 19 ja 20)
Jäteasetuksen 10 §:n nojalla jätteiden hyödyntämis- ja käsittelypaikan hoitoa, käyttöä, käytöstä poistamista ja niihin liittyvää toiminnan tarkkailua varten toiminnanharjoittajan on
määrättävä vastaava hoitaja. (määräys 21)
Varastointialueen aita ja lukittava portti vähentää jätteiden varastoinnista mahdollisesti aiheutuvia haittoja ja estää ulkopuolisten pääsyn alueelle muulloin kuin toiminnan aukioloaikoina. (määräys 22)
Melun rajoittamista koskeva määräys on annettu, koska toiminnan lähialueella on asuinkiinteistöjä. (määräys 23)
Ympäristönsuojelulain 5 §:n mukaisesti toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi tietoinen
toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja haitallisten vaikutusten vähentä-
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mismahdollisuuksista. Käyttämällä parasta taloudellisesti käyttökelpoista tekniikkaa voidaan tehokkaimmin ehkäistä toiminnan haitallisia vaikutuksia ympäristöön. Paras
käyttökelpoinen tekniikka kehittyy jatkuvasti, jonka vuoksi sen käyttöönottoon on varauduttava. (määräys 24)
Laitoksen ympäristönsuojelun tason ylläpitäminen, tietämyksen lisääntyminen ja mahdollisimman tehokkaiden ympäristöhaittojen torjuntakeinojen soveltaminen toiminnassa edellyttävät päästöjen ja muiden ympäristövaikutusten jatkuvaa seurantaa ja ympäristönsuojelutoimien kehittämistä. (määräykset 25 –27)
Öljynerottimien käyttöä ja huoltoa koskeva määräys on annettu, jotta voidaan varmistaa
niiden toimivuus ja estää mahdolliset haitat ennakolta. Tarkkailemalla öljynerotuskaivosta
johdettavia vesiä voidaan varmistua öljynerottimen toimivuudesta ja saada tietoa toiminnan
valvontaa varten. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen mielestä ojaan johdettavasta vedestä on otettava vesinäyte vuosittain öljynerottimen toimivuuden varmistamiseksi. Paikallinen viemärilaitos voi tarvittaessa antaa erillisiä määräyksiä jätevedenpuhdistamolle johdettavien vesien laadusta, jotta jätevesistä ei aiheutuisi häiriötä puhdistamon toiminnalle. (määräykset 25 ja 26)
Jätelain nojalla ympäristöluvan haltijan on pidettävä kirjaa toiminnassaan syntyneistä jätteistä, niiden välivarastoinnista, toimituspaikoista ja käsittelytavoista. Ympäristönsuojelulain ja jätelain nojalla valvontaviranomaisella on oikeus saada toiminnan valvontaa varten
tarpeellisia tietoja. Vuosiyhteenvedon esittämisestä annettu määräys on tarpeen toimintaan
liittyvien ympäristönsuojelun kannalta oleellisten tietojen saamiseksi ja toiminnan valvonnan järjestämiseksi. (määräys 27)
Ympäristönsuojelulain 42 §:n mukaan jätteen hyödyntämis- ja käsittelytoiminnan harjoittajan on asetettava toiminnan laajuus ja luonne huomioon ottaen riittävän suuri vakuus tai
muu vastaava järjestely asianmukaisen jätehuollon järjestämiseksi. Vakuuden suuruutta
määrättäessä on otettu huomion toiminnan laajuus, luonne ja tässä lupapäätöksessä annetut
määräykset, ja mitä laitokselle mahdollisesti jäävien jätteiden käsittelyn kustannukset olisivat. Hyväksyttävänä vakuutena voidaan pitää esim. pankkitakausta, pankkitalletusta tai takausvakuutusta. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus voi tarvittaessa muuttaa vakuuden
suuruutta esimerkiksi jätehuoltokustannusten kasvamisen vuoksi. (määräys 28)
Toiminnassa tapahtuvista olennaisista muutoksista, toiminnan pysyvästä tai pitkäaikaisesta
keskeyttämisestä tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta on ilmoitettava riittävän ajoissa
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle. Ilmoituksen perusteella viranomainen voi tarkastella muutosten vaikutusta ympäristöön ja laitoksen lupamääräyksiä sekä arvioida, vastaako ilmoitettu toiminta ympäristöluvan lupamääräyksiä. (määräys 29)
Ympäristönsuojelulain mukaan ympäristöluvassa on annettava määräykset toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimista. Jätteiden poisviennin ja puhdistamisen jälkeen tehtävällä tarkastuksella varmistetaan, ettei alueesta ei aiheudu myöhemmin haittaa tai vaaraa ympäristölle.
(määräys 30)
LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN
Päätöksen voimassaolo
Tämä päätös on voimassa toistaiseksi.
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Lupamääräysten tarkistaminen
Toiminnanharjoittajan on jätettävä lupamääräysten tarkistamista koskeva ympäristölupahakemus Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle vuoden 2015 loppuun mennessä. Hakemuksessa on oltava selvitykset toiminnan laajuudesta ja käytössä olevista ympäristönsuojeluratkaisuista. Velvoite on annettu ympäristönsuojelulain 55 §:n nojalla. Tämä päätös on
voimassa, kunnes lupamääräysten tarkistamista koskevasta hakemuksesta tehty päätös on
saanut lainvoiman.
ASETUKSEN NOUDATTAMINEN
Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai
tarkistamisesta, asetusta on luvan estämättä noudatettava.
SOVELLETUT OIKEUSOHJEET
Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 4-8, 28, 31, 35-38, 41-43, 45-46, 52-56, 62, 75-77, 81, 83,
96-97, 100 ja 105 §
Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 1, 6, 16-19 ja 23 §
Jätelaki (1072/1993) 4, 6, 8, 9, 12, 15, 18 l, 19, 51-52 ja 54 §
Jäteasetus (1390/1993) 3, 3 a, 5, 6 ja 8-10 §
Valtioneuvoston asetus romuajoneuvoista (581/2004) 6-11 §
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa (572/2003)
5§
Valtioneuvoston päätös ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä (659/1996)
Ympäristöministeriön asetus yleisimpien jätteiden ja ongelmajätteiden luettelosta
(1129/2001)
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992)
Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista (861/1997) 2 §
KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Maksu

3 920 euroa (alv 0 %)
Ympäristöministeriön asetuksessa alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista
määrätään julkisoikeudellisten suoritteiden maksuista. Asetuksen mukaan maksu laitoksen
tai paikan, jossa hyödynnetään tai käsitellään muualla kuin siinä syntyneitä ongelmajätteitä,
ympäristöluvasta on 3 920 euroa.

Sovelletut oikeusohjeet
Valtion maksuperustelaki (150/1992)
Ympäristöministeriön asetus alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista
(1237/2003)
LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Ympäristökeskus tiedottaa tästä päätöksestä siten kuin ympäristönsuojelulain 54 §:ssä on
säädetty.
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Päätös
Hakijalle saantitodistuksella suoritemaksua vastaan
Jäljennös päätöksestä
Suomen ympäristökeskus, kirjaamo
Haukiputaan kunnanhallitus
Haukiputaan ympäristölautakunta
Haukiputaan terveysviranomainen
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus/valvoja
Ilmoitus päätöksestä
Hakemuksesta tiedonannon saaneet
Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla ja lehdissä
Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Haukiputaan kunnan ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen virallisilla ilmoitustauluilla.
Lisätietoja päätöksestä
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus/ ylitarkastaja Tarja Savela p. (08) 315 8391
MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen ja siitä perittyyn maksuun saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle. Valitusaika päättyy 29.4.2005.
Valitusoikeus 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 toimintaalueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät;
- toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät;
- alueellisella ympäristökeskuksella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisella;
- muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.
Valitusosoitus on liitteenä.
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valituksella, joka
on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmä on osoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle ja toimitettava valitusajan kuluessa Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle.
Valitusaika
Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä. Valitusaikaa laskettaessa
ei antopäivää oteta lukuun. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavan arkipäivän.
Valituksen toimittaminen
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen kirjaamoon. Valituskirjelmän voi toimittaa perille henkilökohtaisesti, postitse, lähetin välityksellä telekopiona tai sähköpostitse. Toimitustavasta riippumatta valituskirjelmä on toimitettava niin ajoissa, että se on perillä viimeistään valitusajan päättyessä klo 16.15.
Valituskirjelmän sisältö ja liitteet
Valituskirjelmässä on ilmoitettava:
1) päätös, johon haetaan muutosta
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä
3) perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta, sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
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. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmään on liitettävä:
1) päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä;
2) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei päämies ole valtuuttanut häntä suullisesti
Vaasan hallinto-oikeudessa. Asianajajan ja yleisen oikeusavustajan tulee kuitenkin esittää valtakirja ainoastaan, jos hallinto-oikeus niin määrää.
Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(701/1993, muut. 974/2001 ja 1024/2002) nojalla muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä Vaasan
hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksuna 80 euroa. Mainitussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen yhteystiedot:
postiosoite:
käyntiosoite:
aukioloaika:
puhelin:
telekopio:
sähköposti:

PL 124, 90101 OULU
Isokatu 9, 90100 OULU
8.00 - 16.15
(08) 315 8300
(08) 315 8305
kirjaamo.ppo@ymparisto.fi

