PÄÄTÖS

Annettu julkipanon jälkeen 12.4.2005
Dnro PPO-2004-Y-177-111

ASIA
Päätös ympäristönsuojelulain 35 §:n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee metallien ja
romun käsittelyä.
LUVAN HAKIJA
PLP-Metalli Oy
Mestarinkatu 7
92120 RAAHE
LAITOS/TOIMINTA JA SEN SIJAINTI
PLP-Metalli Oy:n toimintaan kuuluvat terästehdaspalvelu, uusioraaka-aineiden kierrätys,
sorvinlastujen briketöinti, käyttöraudan myynti, metallien osto ja myynti sekä erilaiset purkutyöt rauta- ja teräsrakenteille. Toimintaan kuuluu myös sopimusten mukaan yritysten toimitilojen siivoaminen rauta-, teräs- ja metalliromusta. Toimintaa harjoitetaan Mestarinkatu
7:ssä sijaitsevassa briketöintilaitoksessa sekä Kiiluntie 180 sijaitsevassa romunkäsittelyyksikössä.
LUVAN HAKEMISEN PERUSTE
Toiminta on ympäristölupavelvollista ympäristönsuojelulain 28 §:n 2 momentin 4 - kohdan
ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 luvun 1 §:n 3 momentin perusteella.
LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Ympäristönsuojeluasetuksen 2 luvun 6 §:n 1 momentin kohdan 12 d perusteella lupahakemus käsitellään ympäristökeskuksessa.
ASIAN VIREILLETULO
Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 26.5.2004. Hakemusta on täydennetty
15.7.04 ja 9.11.04.
TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen 23.2.2004 antama koetoimintaa koskeva päätös
( Dnro PPO-2003-Y-402-111 ). Päätös on ollut voimassa 31.3.2005 saakka.
Alue on kaavoitettu teollisuuskäyttöön.
LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ
PLP-Metalli Oy:n briketöintilaitoksen läheisyydessä ei sijaitse vakituista asutusta. Lähimmät asunnot sijaitsevat Mestauskallion asutusalueella noin 300 m:n päässä. Toiminta sijoitKÄYNTIOSOITE:
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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tuu Mestauskallion teollisuusalueelle, Mestarinkatu 7:ään. Laitos sijaitsee Antinkankaan pohjavesialueen lähisuojavyöhykkeellä.
Romunkäsittely-yksikkö sijoittuu myös teollisuudelle varatulle alueelle, Kiiluntie
180:een. Alueen läheisyydessä ei ole vakituista asutusta. Lähimmät asunnot sijaitsevat Kaupunkimetsän asutusalueella, noin 1500 m:n päässä.
LAITOKSEN TOIMINTA
Yleiskuvaus toiminnasta
PLP-Metalli Oy:n toimintaan kuuluvat terästehdaspalvelu, uusioraaka-aineiden kierrätys,
sorvinlastun briketöinti, käyttöraudan myynti, metallien osto ja myynti sekä erilaiset purkutyöt rauta- ja teräsrakenteille. Toimintaan kuuluu myös sopimuksen mukaan käydä siivoamassa yritysten toimitilat rauta-, teräs- ja metalliromusta.
PLP-Metalli Oy:lle saapuu vuosittain noin 12 000 tonnia teräs- ja metalliromua sekä sorvinlastua.
PLP-Metalli Oy tarkastaa tulevat romukuormat ja lajittelee mahdollisen sekajätteen käsittelyn yhteydessä omalle lavalle, joka tyhjennetään tarvittaessa. Puhtaat ja lajitellut romut paloitellaan asiakastehtaan ilmoittamiin mittoihin ja lastataan vaihtolavalle, jolla romut kuljetetaan suoraan punnituksen kautta vastaanottotehtaalle hyötykäyttöön.
Ydintoiminta on Raahen seutukunnan alueella, jossa sijaitsevat yrityksen myyntipisteet sekä
uusioraaka-aineen käsittely-yksikkö että jatkojalostus. Toiminta-alueena on koko Suomi.
Tuotteet, tuotanto ja kapasiteetti
PLP-Metalli Oy tuottaa käsiteltyä romua uusioraaka-aineeksi teräs- ja valimoteollisuudelle
vuosittain seuraavat määrät:
Teräs- ja peltiromua
Teräsbrikettejä
Metalliromua

4000 –6000 tonnia
3000 –5000 tonnia
n. 1000 tonnia

Toimintaa harjoitetaan Mestarinkatu 7:ssä sijaitsevassa briketöintilaitoksessa arkipäivisin
klo. 06.00-22.00 ja tarpeen mukaan viikonloppuisin klo. 06.00-18.00. Toiminta-aika halutaan muuttaa maanantaista-sunnuntaihin klo 06.00-22.00 tapahtuvaksi. Kiiluntie 180 sijaitsevassa romunkäsittely-yksikössä toimintaa harjoitetaan sesonkiluonteisesti 1.5-30.9 klo.
06.00-22.00 tai 1.10-30.4 klo. 08.00-16.00 ja tarvittaessa molempina sesonkiaikoina viikonloppuisin klo. 08.00-16.00.
Prosessi
PLP-Metalli Oy puristaa nauhahiontapölystä ja sorvinlastuista brikettejä. Briketit ovat muodoltaan kiekkomaisia, halkaisijaltaan n. 120 mm ja korkeudeltaan n. 50 mm. Briketit kestävät hyvin mekaanisen käsittelyn ja ovat hyvin sulatettavissa uusiokäyttöön.
Nauhahiontapölystä ja sorvinlastuista voidaan puristaa brikettejä 500-1500 kg/h.
Briketöintilaitoksessa vastaanotettava kuorma tarkistetaan, jonka jälkeen pöly/lastu seulotaan puhtaaksi epäpuhtauksista. Seuraavaksi pöly syötetään briketöintipuristimelle, joka pu-
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ristaa pölystä/lastusta brikettejä. Brikettien laatu tarkistetaan ja hyväksytyt briketit
toimitetaan hyötykäyttöön terästehdas- ja valimoteollisuudelle.
Alueella varastoitavat kemikaalit
Kemikaali

Kertavarastointi (L)max

Pakkaus

Varastointipaikka

Vaihteistoöljy
Polttoöljy
Automaattivaiht.öljy
Dieselmoottoriöljy
Hydrauliikkaöljy
Pakkasneste
Lasinpesuneste
Nestekaasu
Happi
Leikkuunestejäte

100
1500
100
100
100
100
100
33kg/3 kpl
12 pullon patteri/2 kpl
1000

tynnyri
säiliö
tynnyri
tynnyri
tynnyri
tynnyri
tynnyri
pullo
pullo
1 m3 astia

hallissa
pihalla
hallissa
hallissa
hallissa
hallissa
hallissa
katoksessa
pihalla
hallissa

Suunnitelman mukaan varastoinnista ei aiheudu päästöjä eikä vaaraa ympäristölle. Kertavarastointi on teoreettinen varastoinnin maksimimäärä, jonka toteutuminen maksimissaan samanaikaisesti kaikkien jakeiden osalta on epätodennäköistä.
Energian kulutus
Toiminnassa kulutetaan energiaa vuosittain seuraavasti:
Sähkö
Happi
Nestekaasu
Diesel
Polttoöljy

160. 000 kWh
6.000 000 litraa
4500 kg
60 000 litraa
15 000 litraa

Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) ja energiatehokkuus
Toimintaan ei ole olemassa BAT-tekniikkaa määrittelevää BREF-asiakirjaa. Yhtiö katsoo
käyttävänsä toiminnan osalta teknis-taloudellisesti parasta tekniikkaa, koska
•

Toiminta-alue on pinnoitettu ja pohjarakenteet tehty toiminnalle soveltuvaksi.

•

Öljy- ja emulsiojäte saadaan talteen briketöintikoneiden säiliöstä sekä öljynerotuskaivosta.

•

Käytettävät koneet ovat tarkoitukseen erittäin hyvin soveltuvia ja ovat saaneet kunniamaininnan vuonna 1999.

•

Koneet ja laitteet ovat hyväkuntoisia ja suunnitelmallisella ennakkohuollolla ennaltaehkäistään öljyvuodot tms. ja normaalista poikkeavat päästölähteet.

•

Briketöinti on paras tapa käsitellä metallipölyjä ja sorvinlastuja hyötykäyttöön soveltuvaan muotoon.

•

Onnettomuustapauksia varten on laadittu toimintaohjeet, onnettomuusriskejä on tunnistettu ja ennalta ehkäisty.
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YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN
Jätevedet ja päästöt vesiin ja viemäriin
Suunnitelman mukaan toiminnasta ei aiheudu haitallisia päästöjä vesiin eikä viemäriin. Briketöintilaitoksen piha-alue on asfaltoitu. Hallissa on betonilattia. Kiinteistö on liitetty kunnalliseen viemäriverkkoon. Hallissa on öljynerottimet.
Romunkeräysyksikön sisäiset ajotiet tullaan asfaltoimaan. Alueelle rakennetaan varastosiilot
eri materiaaleille. Kiinteistöä ei ole liitetty kunnalliseen viemäriverkkoon, vaan sinne on rakennettu oma kaivo.
Päästöt ilmaan
Toiminnoista ei aiheudu haitallisia päästöjä ilmaan.
Päästöt maaperään
Romunkäsittely-yksikköön tarvittava polttoöljysäiliö tullaan rakentamaan betonoidun kentän päälle ja säiliö on varustettu valuma-altaalla. Öljykaivoja seurataan säännöllisesti kuten
myös briketöintilaitoksella ja niistä pidetään kirjaa.
Melu ja tärinä
Toiminnoista ei aiheudu normaalista poikkeavaa melua. Romunkäsittely-yksikön tontti aidataan ympäriinsä. Liikennöinti briketöintilaitokselle tapahtuu valtatieltä n:o 8 eteläkaarentietä
pitkin Mestauskalliolle. Laitokselle tulee enimmillään 10 kuormaa sorvinlastua päivässä.
Liikennöinti romunkäsittely-yksikköön kulkee valtatieltä n:o 8 Kiiluntielle. Yksikköön tulee
enimmillään 10 kuormaa romua päivässä.
Jätteet ja niiden käsittely ja hyödyntäminen
Varastoitavat jätteet
Jätelaji

kertavarastointi, t ( max ) Pakkaus

piirilevyjäte
komponentit
juotospastapyyhe/purkki
liuotin ( isopropanoli )
metallit
teräsromu
kumijäte
sorvinlastu
kaapeliromu
laakeriromu
peltiromu

10
10
1
1
50
100
10
50
30
30
50

1 m3:n astia
1 m3:n astia
säkki
tynnyri
vaihtolava
vaihtolava
vaihtolava
vaihtolava
vaihtolava
vaihtolava
vaihtolava

Varastointipaikka
hallissa
hallissa
hallissa
hallissa
pihalla
pihalla
pihalla
pihalla
pihalla
pihalla
pihalla

Romunkäsittelyalueelle rakennettavat uudet varastointipaikat
Romunkäsittely-yksikköön tullaan rakentamaan polttoleikkaushalli vuoden 2005 aikana.
Halli on pituudeltaan 20 m, leveydeltään 12 m ja harjakorkeudeltaan 10 m. Halli rakennetaan teräsrakenteista ja varustetaan kahdella liukuovella, yhdellä henkilöovella, suurte-
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hoimureilla sekä paineilma järjestelmällä polttoleikkausta varten. Hallissa tullaan
polttoleikkaamaan teräs-, haponkestävä-, ruostumaton ja seostettuja romuja. Käsittelyyn otetaan vain 20-50 tonnia romua kerrallaan. Käsitellyt romut toimitetaan hyötykäyttöön terästehdas- ja valimoteollisuudelle.
Öljypitoisille konelaiteromuille valmistuu katos vuoden 2004 loppuun mennessä. Katos on
leveydeltään 12 m, pituudeltaan 9 m ja korkeudeltaan 8 m. Katos rakennetaan teräs- ja puurakenteista ja varustetaan 2,5 m3 lämmitettävällä öljysäiliöllä sekä liukuovilla. Katoksessa
varastoidaan öljypitoisia konelaiteromuja. Konelaiteromua käsitellään polttoleikkaamalla.
Käsitellyt romut toimitetaan hyötykäyttöön terästeollisuudelle.
Laakeriromuille rakennetaan teräs- ja betonirakenteinen karsina. Laakeriromua käsitellään
ja varastoidaan enintään 30 tonnia kerrallaan. Käsitellyt romut toimitetaan hyötykäyttöön terästeollisuudelle.
Vastaavat karsinat rakennetaan vaijeri-, kaapeli-, epämagneettiselle- ja metalliromulle, metallipakkauksille, peltiromuille, leikattavalle B1-, teräs E1- ja teräsromulle E3, kumirullille
ja kumijätteelle. Käsittely- ja varastointimäärät ovat 30 tonnia kerrallaan kyseisille jakeille
paitsi peltiromulle 50 tonnia.
Romunkäsittelyalueella käsitellään sekaromua lajittelemalla, polttoleikkaamalla, purkamalla
ja paloittelemalla. Alueella varastoidaan sekaromua enintään 100 tonnia kerrallaan. Lajitellut ja käsitellyt romut sijoitetaan niille osoitettuihin karsinoihin ja sekajätteet lastataan alueella olevaan vaihtolavaan, joka tyhjennetään kaatopaikalle.
Suunnitelman mukaan varastoinnista ei aiheudu päästöjä eikä vaaraa ympäristölle. Kertavarastointi on teoreettinen varastoinnin maksimimäärä, jonka toteutuminen maksimissaan samanaikaisesti kaikkien jakeiden osalta on epätodennäköinen.
Jätteiden vähentäminen
Yhtiön asiakkaat ovat aloittaneet yhtiön pyynnöstä kokeilemaan ns. syntypaikkalajittelua,
jonka tarkoitus on vähentää entisestään romukuormien mukana tulevien epäpuhtauksien
määrää. Syntypaikkalajittelu mahdollistaa materiaalien paremman hyödynnettävyyden ja ns.
sekakuormien epäpuhtauden ja sekajätteen määrän vähenemisen.
Laitosmaisessa romunkäsittely-yksikössä tullaan panostamaan varaston kiertoon ja lajitteluun.
Lajitellut ja käsitellyt materiaalit toimitetaan edelleen hyödynnettäviksi murskauslaitoksille
( Stena Pori ), terästehtaille ( Rautaruukki Raahe, AvestaPolarit, Tornio ), valimoteollisuudelle ja Ekokemille.
Nauhahiontapöly voidaan vastaanottaa ja puristaa briketeiksi PLP-Metalli Oy:n briketöintilaitoksessa. Puristetut ja laatuhyväksynnän saaneet briketit voidaan hyödyntää AvestaPolarit Stainless Oy:n Tornion tehtaalla kokonaisuudessaan.
Hyötykäyttöön sopimattomat jätejakeet viedään kaatopaikalle. Arvio kaatopaikalle toimitettavan puu- ja sekajätteen määrästä on noin 30 tonnia vuodessa.
TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN
Suunnitelman mukaan toiminnalla ei ole haitallisia päästöjä viemäriin, maaperään, vesistöön
eikä ilmaan.

6/17
LAITOKSEN TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU
Laadunvarmistus
Osuuskunta Teollisuuden romu on hyväksynyt PLP-Metalli Oy:n toimittamaan seostamatonta teräsromua jäsentehtailleen. Hyväksyntä perustuu soveltuvin osin ISO 9003 laatustandardin mukaiseen auditointiin. Se on voimassa 5 vuotta.
POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN
Riskit, onnettomuudet ja häiriötilanteet
Mahdollisia briketöintilaitoksen toimintaan liittyviä riskejä sekä onnettomuus- ja häiriötilanteita ovat briketöintikoneiden hydrauliikkavuodot sekä liikenteen ja työkoneisiin liittyvä
henkilövahinkoriski.
Hydrauliikkaöljyvahinkoja pyritään ehkäisemään ennakoivalla huollolla. Onnettomuuden
sattuessa öljy imeytetään asianmukaiseen imeytysmateriaaliin ( turve tms. ) ja korjataan
pois. Toimintaa varten on laadittu toimintaohje.
Piha-alueen liikenteeseen ja materiaalin nostoihin ( trukilla ) liittyy henkilövahinkoriski.
Riskiä pienennetään mm. noudattamalla oikeita työskentelytapoja, riittävällä valaisulla ja
asiattomien henkilöiden pääsyn estämisellä alueelle. Työskentelyä ohjataan ns. yleisturvaohjeella sekä työntekijöiden koulutuksella.
LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Hakemuksesta tiedottaminen
Ympäristökeskus on tiedottanut hakemuksen vireilläolosta kuuluttamalla hakemuksesta
Raahen kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen virallisilla ilmoitustauluilla 22.11. - 21.12.2004. Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana olleet saatavilla Raahen kaupunginvirastossa ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksessa.
Kuulutuksen julkaisemisesta on ympäristönsuojelulain 38 §:n mukaisesti ilmoitettu
Raahen seudussa 22.11.2004 ja erikseen tiedotettu asianosaisille/rajanaapureille.
Tarkastukset ja neuvottelut
Tarkastus on suoritettu 10.3.2005.
Lausunnot
Raahen kaupungin ympäristölautakunta
Ympäristölautakunta toteaa lausunnossaan, että lupahakemuksen mukainen romun vastaanotto- käsittely- ja myyntitoiminta on oleellinen osa yhteiskuntamme uusioraakaainetuotantoa ja sellaisenaan myös yhdyskuntahuollon kannalta tärkeä toimiala. Hyvin
suunnitellut, oikein rakennetut ja asiallisesti hoidetut toimitilat ja varastoalueet ovat teollisuuden takapihaa ja kyseisen laatuisen toiminnan julkisivuna.
Mestauskallion toimipiste on ollut yrityksen käytössä jo useita vuosia. Se sijaitsee 300
m:n päässä Mestauskallion asuntoalueesta. Alueen toiminnasta ei ole tullut valituksia
eikä hakemuksen johdosta ole jätetty muistutuksia eikä huomautuksia. Kiiluntie 180:n
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toimipistettä ollaan varustamassa 1-2 vuoden toteutusaikataululla. Huolellisesti
järjesteltynä se soveltuu hyvin kyseiselle paikalleen eikä aiheuta melu- tai liikennehaittoja asutukselle.
Mestauskallion toimipisteessä tulee lupaehtoja asetettaessa ottaa erityisesti huomioon
sijoittuminen Antinkankaan pohjavesialueelle. Päästöt maaperään tulee estää oikeantyyppisillä varastointitiloilla sekä toiminnassa noudatettavilla työohjeilla. Toiminnat tulee sijoittaa ja suunnitella siten, että siitä ei aiheudu häiritsevää melua läheiselle asuntoalueelle. Uusista toiminnoista tulee hyvissä ajoin ennen näiden toimintojen aloittamista
ilmoittaa myös kunnan ympäristöviranomaiselle.
Kiilun toimipisteen suhteen tulee alustavan suunnitelman mukaiset rakenteet ( aidat,
vastaanottotilat, polttoleikkaus tilat jne. ) sisällyttää lupaehtoihin siten, että ne tukevat
hyvän tuotantotoiminnan muodostumista alueelle. Tarvittavat kemikaali- ja polttoainevarastoinnit tulee järjestää niin, että varastoinnista ei aiheudu vaaraa maaperälle eikä
pohjavedelle. Alueen aitaaminen on tärkeä samoin kuin hyvä järjestys alueella.
Kaupungin ympäristöviranomaisen kannalta tärkeitä raportteja ovat syntyvät ongelmajätteet ja niiden edelleen toimitukset, vuosittaiset muut jätevarastot ja jätteiden edelleen
toimitukset sekä mahdolliset laadultaan tai määrältään erityiset kemikaalivarastot.
Kiilun toimipiste sijaitsee paikallisen orsivesimuodostuman päällä. Aluetta joudutaan
osittain kuivattamaan ojituksella.
Lupahakemuksen molempien alueiden osalta tulee varautua ympäristön kannalta suurimpien riskien torjuntaan. Mestauskallion alueella suurimmat riskit aiheutuvat pohjavesille. Kiiluntiellä suurimmat riskit ovat maaperän pilaantuminen sekä pilaavien aineiden
kulkeutumisessa kuivatusvesien mukana. Ojitus tulee suunnitella siten, että se ei missään tilanteessa johda mahdollisia pilaantuneita pintavesiä Pattijärviin meneviin ojastoihin.
Muistutukset ja mielipiteet
Ympäristölupahakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia.
Hakijan kuuleminen ja vastine
Ympäristökeskus on 11.1.2005 päivätyllä kirjeellään varannut hakijalle tilaisuuden vastineen antamiseen. Vastine on saapunut 1.2.2005.
Vastineessa hakija toteaa, että PLP-Metalli Oy:n romunkäsittely-yksikkö Kiiluntie
180:ssä sijaitsee kuivalla mäntykankaisella soraharjulla Raahen kaatopaikkaa vastapäätä
ja se on noin 1,5787 ha:n suuruinen alue Raahen kaupungin lahjoitusmaa kylän tilasta
lahjoitusmaa Rn:o 1:50. Tontin omistaa Raahen kaupunki. Tontista on annettu 5000 euron suuruinen vakuus Raahen kaupungille mahdollisesti aiheutuvien vahinkojen korvaamiseen. Sitä ollaan kunnostamassa metalliromun vastaanotto- ja käsittelypaikaksi
parhaillaan. Alue on pohjustettu täytemaan lisäksi n. 50 cm:n paksuisella masuunikuonakerroksella, jota on käytetty 6000 tonnia. Alueen lajitteluosastot tullaan perustamaan asfalttipohjalle. Paikalle on rakennettu huoltorakennus, autovaaka ja rakenteilla on juuri sorvinlastun vastaanottovarasto, joka perustetaan asfalttipohjalle, varustetaan öljynerotuskaivolla ja katetaan. Alue aidataan 3 m:n korkuisella peltiaidalla. Alueen suunnittelussa tullaan huomioimaan maaperän pilaantumisen ehkäiseminen sekä pilaavien aineiden kulkeutumisen ennaltaehkäiseminen vesistöön.
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Mestarinkatu 7 on teollisuusaluetta, joka sijoittuu Antinkankaan pohjavesialueen muodostumisvyöhykkeelle ja vesioikeuden päätöksen mukaiselle II suojavyöhykkeelle. Toiminta sijoittuu ensisijaisesti halliin ja sisätiloihin. Kokonaan asfaltoidulla pihalla on katettuja, pinnoitettuja varastoalueita, jotka on varustettu öljynerotuskaivoilla
sekä tilaa siirtolavoille ja liikenteelle. Kiinteistö on liitetty kaupungin vesi- ja viemäriverkostoon. Lähin asutus sijaitsee n. 300 m:n päässä. Maaperän pilaantuminen on ennaltaehkäisty oikeantyyppisellä alueen pohjustuksella sekä öljynerotuskaivoilla ja työohjeistuksilla.
Yhtiö kouluttaa henkilöstöään ISO 14001 ja ISO 9001:2000 mukaisesti ja käy säännöllisesti henkilöstölle suunnatuissa koulutustilaisuuksissa, jotka edesauttavat entisestään
ennaltaehkäisemään ympäristön pilaantumista ja luovan yhtiön toiminnalle kestävän
kehityksen tarvitsemat edellytykset. Sidosryhmiin pidetään jatkuvasti yhteyttä ja toiminta on järjestetty huolellisesti eikä se aiheuta melu- tai liikennehaittoja asutukselle. Yhtiön toiminnasta ei ole tullut valituksia, huomautuksia tai muistutuksia.
YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus myöntää PLP-Metalli Oy:lle ympäristönsuojelulain
28 §:n mukaisen ympäristöluvan metallien ja romun käsittelyyn. Lupa myönnetään hakemuksen mukaiseen toimintaan seuraavin lupamääräyksin:
Lupamääräykset
Briketöintilaitosta ja romunkäsittely-yksikköä koskevat yleiset määräykset
1. Toiminnat tulee järjestää siten, ettei niistä aiheudu ympäristön roskaantumista eikä kohtuutonta pöly-, melu- tai muuta haittaa ympäristölle ja alueen muille toiminnoille.
Materiaalit tulee sijoittaa kyseisille alueille järjestelmällisesti jätejakeittain ottaen huomioon toimittaminen hyötykäyttöön tai edelleen käsittelyyn. Sijoittelussa tulee myös
ottaa huomioon toiminnoista aiheutuvien ympäristöhaittojen kuten melun ja pölyn leviämisen rajoittaminen ja että alueiden siistiminen ja kulku- ja ajoväylien puhdistaminen pölyhaittojen minimoimiseksi on mahdollista. Alueiden puhdistamisesta on huolehdittava säännöllisesti ( YSL 43 § ja 45 § ).
2. Yksikköjen jätehuolto on järjestettävä asianmukaisesti. Kaikki kierrätykseen kelpaava jäte on kerättävä erilleen muusta kaatopaikalle toimitettavasta jätteestä ja toimitettava hyötykäyttöön.
Hyötykäyttöön kelpaavat jätejakeet on ensisijaisesti pyrittävä toimittamaan kohteeseen,
jossa hyödynnetään jätteen sisältämä aine ja toissijaisesti kohteeseen, jossa hyödynnetään jätteen sisältämä energia ( YSL 45 §, JäteL 6 § ja 12 § ).
Metalli- ja muuta romua voi toimipisteissä välivarastoida kolme vuotta ennen niiden
hyödyntämistä tai esikäsittelyä ja korkeintaan yhden vuoden ennen niiden käsittelyä
( YSL 43 § ja Vnp 861/1997 ).
3. Jätteet on toimitettava laitokseen, jonka ympäristönsuojelulain mukaisessa luvassa tai sitä vastaavassa päätöksessä on hyväksytty kyseisen jätteen vastaanotto. Kaatopaikalle
toimitettavasta jätteestä on selvitettävä tarvittaessa niiden kaatopaikkakelpoisuus.
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Jätteiden toimittaminen edelleen hyödynnettäviksi on tapahduttava varastotilojen riittävyyteen ja yksikköjen toimintaan nähden riittävän usein. Kiinteistöille ei saa
syntyä suhteettoman suuria jätevarastoja ( YSL 45 §, JäteL 6 § ja 15 § ).
Ongelmajätteiden varastointi käsittely-yksiköissä on järjestettävä siten, ettei ongelmajätteitä pääse maaperään tai pinta- ja pohjavesiin ja ettei ongelmajätteet pääse sekoittumaan
keskenään tai muihin jätteisiin. Ongelmajätteet on toimitettava käsiteltäväksi luvanvaraiseen paikkaan vähintään kaksi kertaa vuodessa. Ongelmajätteen haltijan on huolehdittava
siitä, että siirtoasiakirja on mukana jätteen siirron aikana ja että se annetaan siirron päätyttyä ongelmajätteen vastaanottajalle ( YSL 45 § ).
4. Polttoaineet ja kemikaalit on varastoitava ja käsiteltävä siten, ettei niistä aiheudu epäsiisteyttä, roskaantumista, pölyämistä, pilaantumisvaaraa maaperälle tai pinta- tai pohjavesille eikä muutakaan haittaa ympäristölle ( YSL 7 §, 8 § ja 43 § ).
5. Öljynerotuskaivojen toimintaa on tarkkailtava säännöllisesti, vähintään kuukauden välein ja tarkkailusta on pidettävä kirjaa, johon merkitään tarkastuspäivämäärä ja todetut kaivojen kunnot, tyhjennykset ja huoltotoimenpiteet. Kirjanpito on pyydettäessä
esitettävä lupaviranomaiselle. Kaivot on tyhjennettävä ennen öljytilan täyttymistä ja pinnalle kertyvä öljykerros ja pohjalle kertyvä liete ja sakka on käsiteltävä ongelmajätteenä
( YSL 45§ ).
6. Toiminnanharjoittajan on huolehdittava henkilökuntansa jätehuollon koulutuksen järjestämisestä sekä riittävän informaation antamisesta jätteen toimittajille, kuljettajille ja muille sidosryhmille.
Yksiköissä on oltava ammattitaitoinen hoitaja, joka vastaa viranomaisten ohjeiden mukaisesti mm. siitä, että toiminta on asianmukaista. Jätteiden vastaanoton on oltava valvottua. Hoitajan nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava Raahen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle ( JäteA 10 § ).
7. Toiminnanharjoittajan tulee antaa 5000 euron vakuus tai esittää muu vastaava järjestely
kiinteistöille mahdollisesti, esim. onnettomuuden tai muun syyn vuoksi, jäävien jätteiden
toimittamiseksi asianmukaiseen käsittelyyn ja alueen puhdistamiseen. Vakuus tulee luovuttaa tai muu vastaava järjestely esittää Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle 3
kuukauden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta. Vakuuden suuruus
voidaan tarkistaa luvan voimassaolonaikana, mikäli se on tarpeen jätteiden käsittelykustannusten muutosten tms. seikkojen vuoksi ( YSL 45 § ).
8. Yksikköjen toiminnasta tulee pitää käyttöpäiväkirjaa, josta käyvät ilmi muun muassa
seuraavat tiedot:
•

vastaanotetut romu- ja muut jätemateriaalit, niiden määrä, laatu, alkuperä, tuoja ja
vastaanottoajankohta

•

yksikköjen toiminnasta muodostuvat jätteet, niiden määrä ja laatu

•

edelleen toimitetut romujakeet ja muut jätemateriaalit, niiden määrä, laatu, toimitusajankohta, toimituskohde ja viejä

•

varastossa olevien romujakeiden ja muiden jätemateriaalien määrä ja laatu toimintavuoden lopussa

•

käytetyt kemikaalit ja polttoaineet, niiden määrä ja laatu
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•

öljynerottimien kunnon tarkkailu ja korjausta koskevat tiedot

•

ympäristönsuojelun kannalta merkitykselliset tai poikkeukselliset tapahtumat ja toimenpiteet
Yhteenvetoraportti kirjanpidosta on vuosittain toimitettava Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle ja Raahen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä ( JäteL 51 § ).

9. Mikäli toiminnoissa, niiden laajuudessa tai toimintatavoissa tapahtuu merkittäviä muutoksia, on niistä hyvissä ajoin ennen niiden toteuttamista ilmoitettava PohjoisPohjanmaan ympäristökeskukselle ja Raahen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ( YSL 58 § ).
10. Toimintojen loppuessa alueet on saatettava viipymättä sellaiseen kuntoon, ettei niistä
aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle ( YSL 43 §, 45 § ja JäteA 9 § ).
Briketöintilaitos
1. Briketöintilaitokseen voidaan vastaanottaa, varastoida ja käsitellä nauhahiontapölyä ja
sorvinlastuja yhteensä noin 5000 tonnia vuodessa ( YSL 43 § ).
Varastoitavan ja käsittelyä odottavan jätteen yhteismäärä saa olla enintään 200 tonnia
kerrallaan ( YSL 43 § ).
2. Toiminnasta aiheutuva melutaso LAeq ei saa ylittää päivällä klo 07.00-22.00 ekvivalenttimelutasoa 55 dB ( LAeq ) ja yöllä klo 22.00-07.00 ekvivalenttimelutasoa 50 dB
( LAeq ) lähimpien asuinrakennusten piha-alueella.
Toimintaa saa harjoittaa arkipäivisin ja viikonloppuisin klo 06.00-22.00 välisenä aikana
( YSL 43 § ).
3. Jätteiden vastaanotto ja kuormaus tulee tapahtua asfaltti- tai betonipäällysteisellä alustalla. Öljypitoiset sorvinlastut on varastoitava nesteenpitäväksi pinnoitetulla alueella,
jolta sade- ja hulevedet ohjautuvat öljynerotuskaivoon. Varastoinnissa tulee varmistua
siitä, ettei mahdollisessa vahinkotilanteessa aiheudu maaperän, pinta- tai pohjaveden
pilaantumisvaaraa eikä terveyshaittaa.
Ympäristökeskus voi tarvittaessa antaa määräyksiä laitoksen rakenteellisista suojaustoimenpiteistä ( YSL 43 § ja JäteA 8 § ).
4. Toiminnanharjoittajan tulee varautua suunnitelmallisesti mahdollisiin poikkeus- ja häiriötilanteisiin. Tätä varten tulee olla ajan tasalla pidettävä suunnitelma, joka tarkistetaan
määräajoin. Neste-ja polttoainevuotoja varten laitosalueella tulee olla riittävä määrä
imeytysmateriaalia aina saatavilla. Onnettomuuden sattuessa laitoksella tulee olla tieto
ja valmiudet selvittää / selvityttää käsittelemiensä jätteiden vaikutukset ja päästöjen levinneisyys ympäristöön ( YSL 43 § ).
5. Häiriötilanteissa ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa, joissa on aiheutunut tai uhkaa
aiheutua määrältään tai laadultaan tavanomaisesta poikkeavia päästöjä, on viivytyksettä ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin tällaisten päästöjen estämiseksi, päästöistä
aiheutuvien vahinkojen torjumiseksi ja tapahtuman toistumisen estämiseksi. Kyseisistä
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tilanteista on ilmoitettava viivytyksettä Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle ja Raahen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ( YSL 43 § ).
Romunkäsittely-yksikkö
1. Romunkäsittely-yksikköön voidaan vastaanottaa, käsitellä ja varastoida teräs-, metalli ja sekaromua yhteensä noin 7000 tonnia vuodessa ( YSL 43 § ).
Varastoitavan ja käsittelyä odottavan jätteen yhteismäärä saa olla enintään 1000 tonnia
kerrallaan ( YSL 43 § ).
2. Polttoleikkaus tulee tehdä niin, että leikkauksessa muodostuvan pölyn ja polttoleikkauskaasujen ympäristövaikutukset jäävät mahdollisimman pieniksi. Leikkauksessa syntyvät kaasut on ohjattava suodattimien kautta ulkoilmaan. Suunnitelma polttoleikkauskaasujen käsittelemisestä on esitettävä ympäristökeskukselle hyväksyttäväksi. Polttoleikkauksista on pidettävä kirjaa ja yhteenveto polttoleikkausten määrästä ja
kestosta on liitettävä vuosiraporttiin ( YSL 43 § ja JäteL 51 § ).
3. Metalliromut, jotka voivat sisältää öljyä tai muita ongelmajätteitä, on varastoitava ja
käsiteltävä niille erikseen varatulla nesteenpitäväksi pinnoitetulla alueella, jolta sadevedet ja hulevedet ohjautuvat öljynerotuksen sisältävään vesienkäsittelyyn ( YSL 43 § ja
JäteA 8 § ).
4. Laitosalue on aidattava niin, ettei toiminnasta aiheudu vaaraa ulkopuolisille ja että estetään ympäristön roskaantuminen. Aita on pidettävä kunnossa. Alueen portit on pidettävä lukittuina muina kuin laitoksen aukioloaikoina ( JäteA 8 § ).
5. Toiminnasta aiheutuva melutaso LAeq ei saa ylittää päivällä klo 07.00-22.00 ekvivalenttimelutasoa 55 dB ( LAeq ) ja yöllä klo 22.00-07.00 ekvivalenttimelutasoa 50 dB
( LAeq ) lähimpien asuinrakennusten piha-alueella.
Toimintaa saa harjoittaa arkipäivisin klo 06.00-22.00 sekä lauantaisin klo 06.00-18.00
välisenä aikana ( YSL 43 § ).
RATKAISUN PERUSTELUT
Lupaharkinnan perusteet
PLP-Metalli Oy on toimittanut ympäristönsuojelulain 35 §:n mukaisen ympäristölupahakemuksen Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus on tarkastettuaan lupahakemuksen ja otettuaan huomioon annetun lausunnon ja suoritettu tarkastuskäynti, myöntänyt PLP-Metalli Oy:lle ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaisen
luvan. Ympäristökeskus on lupaharkinnassaan katsonut, että metalliromun jatkojalostus voidaan järjestää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten mukaisesti.
Ympäristökeskus ratkaisee ympäristönsuojeluasetuksen 2 luvun 6 §:n 1 momentin kohdan 12
d koskevan lupahakemuksen.
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus on katsonut, että toiminta voidaan järjestää siten, että
luvan myöntämisen edellytykset täyttyvät, kun toiminta toteutetaan tämän päätöksen mukaisesti. Tässä päätöksessä annettujen määräysten lähtökohtana on parhaan taloudellisesti käyttökelpoisen tekniikan sekä mahdollisimman hyvän terveys- ja ympäristöhaitan torjuntamenetelmän soveltaminen metalliromun jatkojalostukseen.
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Toiminnanharjoittajalla tulee olla käytettävissään riittävä asiantuntemus, jotta voidaan minimoida toimintaan liittyvät riskitekijät, joilla saattaa olla haitallisia vaikutuksia ihmisen terveyteen tai alueen ympäristöön. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus katsoo, että
PLP-Metalli Oy:llä on käytettävissään sellainen asiantuntemus, jota metalliromun jatkojalostus edellyttää.
Lupamääräysten perustelut
Lupamääräykset on annettu, jotta luvan myöntämisen edellytykset täyttyvät. Lupamääräyksiä
antaessaan ympäristökeskus on pyrkinyt siihen, että toiminta toteutetaan siten, että ympäristön pilaantuminen estetään. Lupamääräyksiä antaessa on otettu huomioon toiminnan luonne,
ympäristövaikutukset sekä toiminnanharjoittajan mahdollisuudet ehkäistä haittojen syntyminen.
Lupamääräysten yksilöidyt perustelut
Yleiset määräykset
Romun ja muun materiaalin varastoinnille ja käsittelylle annetut määräykset ovat tarpeen, jotta
voidaan vähentää ja ehkäistä lähialueella työskenteleville ja liikkuville sekä lähimmissä häiriintyvissä kohteissa asuville aiheutuvia mahdollisia roskaantumis-, pöly-, melu- ym. haittoja.
Valtioneuvoston kaatopaikkapäätöksen mukaan jätettä voi alueella välivarastoida korkeintaan
kolme vuotta ennen sen hyödyntämistä tai esikäsittelyä. Muutoin alue tulkitaan kaatopaikaksi.
Ongelmajätteiden toimittaminen asianmukaiseen käsittelyyn estää niistä aiheutuvat riskit ympäristölle. Säännöllinen ongelmajätteiden toimittaminen käsittelyyn vähentää niiden varastoinnista aiheutuvia riskejä. Siirtoasiakirjamenettelyn avulla voidaan seurata ongelmajätteiden
kulkua tuottajalta asianmukaiseen hyödyntämis- tai käsittelypaikkaan ja helpottaa valvontaa.
Kirjanpitoa koskevat määräykset ovat tarpeen valvonnan takia.
Jäte on hyödynnettävä, jos se on teknisesti mahdollista ja siitä ei aiheudu kohtuuttomia lisäkustannuksia. Ensisijaisesti on pyrittävä hyödyntämään jätteen sisältämä aine ja toissijaisesti
sen sisältämä energia.
Vakuudella varmistetaan se, että alueella olevat jätteet saadaan toimitettua asianmukaiseen käsittelyyn ja alue saadaan puhdistettua mahdollisessa vararikkotilanteessa tai muussa vastaavassa.
Hyvissä ajoin ennen toiminnan lopettamista on tarpeen esittää suunnitelma toiminnan lopettamiseen liittyvistä ympäristönsuojelutoimista, kuten alueen kunnostamisesta ja päästöjen ehkäisystä.
Jätteiden käsittelypaikan asianmukaista hoitoa, käyttöä, käytöstä poistamista ja niihin liittyvää
toiminnan tarkkailua varten on käsittelypaikan pitäjän määrättävä näistä tehtävistä vastuussa
oleva käsittelypaikan vastaava hoitaja.
Toiminnassa käytettävien polttoaineiden ja kemikaalien varastointi ja käyttö tulee järjestää siten, ettei niistä aiheudu haittaa ympäristölle. Nestemäisten polttoaineiden pääsy maaperään ja
pohjaveteen tulee estää. Toiminnanharjoittajan on huolehdittava, ettei polttoöljy joudu ympäristöön mahdollisissa vuototapauksissakaan, koska briketöintilaitos sijaitsee pohjavesialueen
lähisuojavyöhykkeellä.
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Öljynerotuskaivojen tarkkailu on tarpeen öljyn ja muiden kemikaalien pääsyn estämiseksi ympäristöön. Erotuskaivo toimii hyvin vain, jos se tyhjennetään riittävän usein. Erottimen öljytilan täyttyessä sen erotuskyky heikkenee, jolloin on vaarana öljyn joutuminen viemäriverkostoon.
Toiminnan olennaiseen laajentamiseen tai muuttamiseen on oltava lupa.
Jätteen hyödyntämis- tai käsittelytoiminnan harjoittajan käytettävissä on oltava toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävä asiantuntemus.
Jos jäte poikkeaa normaalista yhdyskuntajätteestä, on jätteestä tarvittaessa esitettävä kaatopaikkakelpoisuustesti ennen sijoittamista jätetäyttöön. Käytännössä kyseiset jäte-erät ovat lähinnä teollisuudesta peräisin olevaa tai siihen rinnastettavaa jätettä, joiden kaatopaikkakelpoisuudesta ei ole tietoa.
Briketöintilaitos
Lupa on myönnetty hakijan ilmoittaman vuosittain käsiteltävän romumäärän varastointiin ja
käsittelyyn.
Toiminta sijoittuu teollisuusalueelle. Lähimmät asunnot ovat noin 300 m:n päässä. Toiminnan
melutasot eivät kuitenkaan saa ylittää annettuja melutasomääräyksiä.
Jätteiden vastaanotto-, varastointi- ja kuormausalue on edellytetty olevan joko asfaltti- tai betonipäällysteinen, jolloin varastoinnissa tai muussa mahdollisessa vahinkotilanteessa maaperään ja edelleen pohjaveteen ei pääse haitallisia aineita.
Häiriö- ja muita poikkeuksellisia tilanteita koskevat määräykset ovat tarpeen päästöjen minimoimiseksi ja valvonnan toteuttamiseksi. Romuja ja muita materiaaleja käsiteltäessä mukana
voi olla ongelmajätteitä, jolloin ympäristön kannalta on tärkeää varautua ennakolta poikkeusja häiriötilanteisiin.
Toiminnanharjoittajalle on määrätty tiedonantovelvollisuus paikalliselle ja alueelliselle ympäristöviranomaiselle mahdollisista häiriöistä. Ilmoittamisella varmistetaan viranomaisten tiedonsaanti tapahtumista ja mahdollistetaan ympäristölle haitallisten päästöjen rajoittamiseen
liittyvien tarpeellisten valvontamääräysten antaminen. Häiriökirjanpidon ja raportoinnin avulla
toiminnanharjoittaja ja valvovat viranomaiset voivat arvioida toiminnan luotettavuutta.
Romunkäsittely-yksikkö
Teräs- ja metalliromun vastaanotto-, käsittely- ja varastointimäärät on hyväksytty hakijan ilmoittamien vuosittaisten kokonaismäärien mukaan.
Romumetallien polttoleikkaukseen liittyvä määräys on annettu, koska leikkauksessa syntyy
pölyä ja käryä.
Öljyisistä metalliromuista saattaa huuhtoutua öljyä sadevesien mukana, jonka vuoksi on edellytetty pinnoitettua aluetta, jolta valuntavedet voidaan ohjata hallitusti öljynerotuskaivoon.
Aitaamisella ja lukittavilla porteilla estetään asiaton jätteiden tuominen alueelle ja toiminnasta
mahdollisesti aiheutuva ympäristön roskaantuminen.
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Toiminnalle on annettu melurajat, jotta voidaan vähentää ja ehkäistä kaupungin kaatopaikan työntekijöille ja muille alueella asioiville aiheutuvia mahdollisia meluhaittoja. Kaatopaikka sijaitsee aivan romunkäsittely-yksikön vieressä.
LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN
Päätöksen voimassaolo
Tämä päätös on voimassa toistaiseksi. Mikäli toiminnassa tapahtuu olennaisia muutoksia,
tulee toiminnanharjoittajan hakea toiminnalle uutta ympäristölupaa.
Lupamääräysten tarkistaminen
Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi tulee esittää viimeistään joulukuun 2010 loppuun
mennessä.
Asetuksen noudattaminen
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.
SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET
Ympäristönsuojelulaki ( 86/2000 ) 2, 3 , 4, 5, 7, 8, 12, 28, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 45, 46,
52, 53, 54, 55, 56, 96, 97, 98, 100 ja 105 §
Ympäristönsuojeluasetus ( 169/2000 ) 1, 6, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 23, 29 ja 37 §
Jätelaki 2, 3, 4, 6, 7, 12, 15, 18, 19, 51 ja 52 §
Jäteasetus 3, 3 a, 6, 8, 9 ja 10 §
Valtioneuvoston päätös ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä ( 659/1996 )
Ympäristöministeriön asetus yleisimpien jätteiden sekä ongelmajätteiden luettelosta
( 1129/2001 )
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista ( 993/1992 )
KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Maksu 3920 euroa Ei arvonlisäverollista myyntiä
Ympäristöministeriön asetuksessa alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista määrätään julkisoikeudellisten suoritteiden maksuista. Asetuksen mukaan maksu
jätteiden hyödyntämis- tai käsittelylaitoksesta, jossa hyödynnetään tai käsitellään jätettä
vähintään 5000 tonnia vuodessa, on 3920 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
Raahen kaupunginhallitus
Raahen kaupungin ympäristölautakunta
Raahen seudun terveydenhuollon kuntayhtymä/ympäristöterveydenhuolto
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus / valvoja
Ilmoitus päätöksestä
Hakemuksesta tiedonannon saaneet
Ilmoittaminen kaupungin ilmoitustaululla
Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Raahen kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen virallisilla ilmoitustauluilla.
Lisätietoja päätöksestä
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus / ylitarkastaja Vesa Määttä p. ( 08 ) 3158388
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MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen ja siitä perittyyn maksuun saa hakea muutosta valittamalla Vaasan
hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle. Valitusaika päättyy 12.5.2005.
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 tai lähetin välityksellä, telekopiona tai sähköpostitse. Toimitustavasta riippumatta valituskirjelmä on toimitettava niin ajoissa, että se on perillä viimeistään valitusajan päättyessä klo 16.15. Postittaminen tai toimittaminen lähetin välityksellä tapahtuu
lähettäjän omalla vastuulla.
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

