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YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS
Nro
Dnro

11 YLO
LOS-2005-Y-833-111

Annettu julkipanon jälkeen

14.2.2008

ASIA
Päätös AutoPalsta Oy:n ympäristönsuojelulain 35 §:n mukaisesta hakemuksesta, joka
koskee autopurkamon toimintaa Noormarkun kunnassa. Kyseessä on olemassa oleva
toiminta ja toiminnan laajentaminen.
LUVAN HAKIJA
AutoPalsta Oy
Söörmarkuntie 40
29570 Söörmarkku
LAITOS/TOIMINTA JA SEN SIJAINTI
Hakemus koskee AutoPalsta Oy:n autopurkamon toimintaa Noormarkun kunnassa osoitteessa Söörmarkuntie 40, 29570 Söörmarkku.
Yrityksen toimialatunnus: 51570
Liike- ja yhteisötunnus: 0204272-2
LUVAN HAKEMISEN PERUSTE
Ympäristönsuojelulain 28 §:n 2 momentti kohta 4
Ympäristönsuojeluasetuksen 1 §:n 3 momentti
LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Lupaviranomainen on Lounais-Suomen ympäristökeskus.
Ympäristönsuojeluasetuksen 6 §:n 1 momentin kohta 12 c
ASIAN VIREILLETULO
Asia on tullut vireille Lounais-Suomen ympäristökeskuksessa 5.7.2005.
TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE
Voimassa olevat lupapäätökset
Noormarkun kunnan rakennus- ja ympäristölautakunnan 1.6.1998 myöntämä jätelain
(1072/93) mukainen jätelupa.

• Itsenäisyydenaukio 2 ⋅ PL 47, 20801Turku ⋅ Vaihde 020 490 102 ⋅ Neuvonta 020 690 162 ⋅ www.ymparisto.fi/los
• Självständighetsplan 2 ⋅ PB 47, FI-20801 Åbo, Finland ⋅ Växel +358 20 490 102 ⋅ Rådgivning +358 20 690 162 ⋅ www.miljo.fi/los
• Valtakatu 6, 28100 Pori ⋅ Vaihde 020 490 102 ⋅ Neuvonta 020 690 162 ⋅ www.ymparisto.fi/los
• Valtakatu 6, FI-28100 Björneborg, Finland ⋅ Växel +358 20 490 102 ⋅ Rådgivning +358 20 690 162 ⋅ www.miljo.fi/los
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Alueen kaavoitustilanne
Laitos sijaitsee kaavoittamattomalla haja-asutusalueella, jolla ei ole voimassa olevaa kaavaa.
LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ
AutoPalsta Oy sijaitsee Noormarkun kunnan Söörmarkun kylässä osoitteessa Söörmarkuntie 40, tiloilla Jaskala I 6:61, pinta-ala 16592 m2 ja Jaskala II 6:73, pinta-ala 12612
m2.
Tilalla Jaskala I sijaitsee AutoPalsta Oy:n toimisto- ja saniteettitilat, kolarivaurioituneiden
ajoneuvojen huolto- ja korjaustilat sekä romutettavien ajoneuvojen kuivaustilat. Tilalla
välivarastoidaan myyntiin tarkoitetut ajoneuvot sekä kuivatut romuajoneuvot. Tilalla on
välivarastorakennuksia kierrätettäville ja myytäville purkuosille.
Tilalla Jaskala II vastaanotetaan ja välivarastoidaan romuajoneuvoja sekä niistä poistettuja akkuja ja renkaita. Jaskala II tilalla sijaitsee myös ajoneuvojen korjaustiloja ja välivarastorakennuksia kierrätettäville ja myytäville purkuosille. Ongelma- sekä sähkö- ja elektroniikkaromut välivarastoidaan Jaskala II tilalla. Kuivattujen romuajoneuvojen lastaus
murskauslaitoksille suoritetaan Jaskala II tilalla. Tilalla on varattu myös välivarastointialue pysäköintivalvonnan toimittamia ajoneuvoja varten.
Toiminta-alue rajoittuu pohjoisen puolella rakentamattomaan, viljelyskäytössä olevaan
maa-alueeseen. Maa-alueen pohjoispuolella on autokorjaamo. AutoPalsta Oy:n eteläpuolella on mäntymetsävyöhyke ja itäpuolella kulkee vanha Pori-Vaasa maantie (Söörmarkuntie). Laitoksen länsipuolella on Pori-Vaasa maantie (Valtatie 8).
Lähin asuinrakennus sijaitsee noin 200 m:n päässä laitokselta kaakkoon.
Alueen läheisyydessä ei ole luonnonsuojelullisia kohteita. Laitos ei sijaitse luokitellulla
pohjavesialueella. Alueella toimii myös muita yrityksiä.
LAITOKSEN TOIMINTA
Yleiskuvaus toiminnasta
AutoPalsta Oy:n toiminta on alkanut jo vuonna 1969. Nykyisiä toimintoja ovat mm. kolarivaurioituneiden ajoneuvojen vastaanotto kunnostus- ja purkamotoiminta. Uusien ja
kunnostettujen ajoneuvojen ja niiden varaosien sekä purkuosien myynti ja välivarastointi.
AutoPalsta Oy:n uusia toimintoja ovat romuajoneuvojen vastaanotto, ajoneuvojen rekisteristä poisto sekä romutustodistuksen luovutus. Romuajoneuvojen kuivaus sekä kuivattujen romuajoneuvojen sekä niiden kierrätyskelpoisten purkuosien välivarastointi ja myynti.
Uusi toiminto on myös sähkö- ja elektroniikkaromun vastaanotto ja edelleen toimitus kyseisen jätteen luvan omaavalle vastaanottajalle. Autopalsta Oy toimii myös vakuutusyhtiöiden hyväksymänä hinausliikkeenä.
Laitos toimii omistamallaan kiinteistöllä. Laitoksen toiminta-aika on arkisin 8.30-17.00 ja
lauantaisin 9.00-12.00.
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Ajoneuvojen käsittely
Kolarivaurioituneet autot tarkistetaan silmämääräisesti vastaanotossa ja ohjataan välivarastointipaikalle. Ajoneuvo välivarastoidaan päällystetyllä alueella siihen asti, kunnes liikennevakuutusyhtiö on tehnyt päätöksensä ajoneuvon jatkotoimenpiteistä. Ajoneuvo voidaan joko purkaa ja romuttaa tai kunnostaa uudelleen ajokuntoiseksi.
Kunnostuskelvottomista ajoneuvoista poistetaan akku ja renkaat, jotka kierrätetään valtakunnallisessa kierrätysjärjestelmässä. Lisäksi poistetaan moottori- ja vaihteistoöljyt, jarruja pesunesteet, polttoaineet, katalysaattorit sekä turvatyynyt. Uudelleen käyttöön soveltuvat purkuosat kuten radiot, lamput, laturit, moottorit, vaihteistot, puskurit poistetaan kierrätystä varten. Vioittumattomia korin osia, kuten konepeltejä ovia, etusäleikköjä puretaan
ja välivarastoidaan ajoneuvotyypistä ja varaosien kysynnästä riippuen tarpeellinen määrä.
Puretuille osille on järjestetty tarkoituksen mukaiset välivarastointipaikat. Purettu ajoneuvo toimitetaan jatkokäsittelyyn asianomaisen käsittelyluvan omaavalle yritykselle. AutoPalsta Oy vastaanottaa ja esikäsittelee vuodessa noin 500 kappaletta kolavaurioitunutta
ajoneuvoa.
AutoPalsta Oy on tuottajavastuuseen perustuvan romuajoneuvojen vastaanotto- ja kierrätyspaikka. Romutettavaksi tarkoitettu ajoneuvo poistetaan rekisteristä ja ajoneuvon omistajalle luovutetaan romutustodistus. Rekisteristä poistetun ajoneuvon tiedot lähetetään
Ajoneuvohallintokeskukselle. AutoPalsta Oy vastaanottaa ja käsittelee vuodessa noin 600
kappaletta romuajoneuvoja.
Vastaanotetut, käytöstä poistetut ajoneuvot, joista ei ole poistettu ympäristölle vaarallisia
aineita, välivarastoidaan ulkona nestetiiviiksi pinnoitetulla alueella. Tilalle Jaskala II rakennetaan 200 m2:n suuruinen romuajoneuvojen vastaanotto- ja välivarastointipaikka asetuksen 581/2004 mukaisesti. Alue päällystetään keskiosasta noin 100 mm paksulla pinnoitteella, alueen reunoilla pinnoitteen korkeus tulee olemaan noin 300 mm.
Vastaanotetut romuajoneuvot puhdistetaan ja esikäsitellään jatkokäsittelyä varten. AutoPalsta Oy:llä on ollut käytössä ajoneuvojen kuivauslaitteistot jo vuodesta 2000 lähtien.
Kuivauksessa romuajoneuvosta poistetaan ja otetaan talteen ajoneuvon sisältämät nesteet
(polttoaineet, moottori-, vaihteisto- ja hydrauliikkaöljyt, jäähdytysnesteet, jarrunesteet,
ilmastointijärjestelmän nesteet ja kaasut sekä muut ajoneuvon sisältämät nesteet). Romuajoneuvoista poistetaan renkaat, isot muoviosat, turvatyynyt, katalysaattorit, akut, lasit ja
öljynsuodattimet. Uudelleen käytettävät ja hyödynnettävät varaosat toimitetaan niiden
vastaanottajille sekä ongelmajätteet toimitetaan ongelmajätteiden vastaanottajille. Esikäsitellyt ajoneuvot toimitetaan kyseisen jätteen käsittelyluvan omaavalle laitokselle.
Sähkö- ja elektroniikkaromu
AutoPalsta Oy perustaa toimipisteeseensä sähkö- ja elektroniikkaromun vastaanottopisteen. Pääasiassa lähialueelta otetaan vastaan SE-romua, joka välivarastoidaan asfalttikentällä häkeissä, lavoilla tai konteissa. AutoPalsta Oy ei itse käsittele SE-romuja, vaan romut toimitetaan käsittelemättömänä asianomaisen luvan omaaville käsittelylaitoksille.
AutoPalsta Oy ei itse suorita kyseisen romun keräystä, vaan yksityiset ja yritykset voivat
itse tuoda SE-romunsa veloituksetta AutoPalsta Oy:n toimipisteeseen.
Energian käyttö
Toimisto- ja saniteettitilat lämmitetään sähköllä. Ajoneuvojen esikäsittelytilojen lämmitykseen käytetään polttoöljyä, jonka kulutus on noin 6000-8000 litraa vuodessa. Polttoöl-
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jy varastoidaan maanpäällisessä 3000 litran valuma-altaalla varustetussa säiliössä.
Hinausajoneuvot sekä trukit toimivat dieselöljyllä.
Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT)
AutoPalsta Oy:n toiminta purkamattomien ajoneuvojen käsittelyssä on jo vuodesta 1998
suurelta osin täyttänyt romuajoneuvoasetuksen 581/2004 vaatimukset. Ajoneuvojen kuivaaminen suoritetaan tiivispohjaisessa hallissa, nesteet ja rasvat otetaan talteen imulaitteistolla, jotka täyttävät romuajoneuvoasetuksen vaatimukset. Hallin lattia on kallistettu siten,
että mahdolliset öljyvuodot kulkeutuvat hallissa olevaan öljynerotuskaivoon. Akut kerätään akkulaatikoihin. Kierrätykseen kelpaavat purkuosat lajitellaan ja kierrätetään. Kuivatut ajoneuvot toimitetaan asianomaisen jätteen käsittelyluvan omaavalle yritykselle.
AutoPalsta Oy:n toiminnan lähtökohtana on, että huomioidaan toiminnan ympäristövaikutukset. Vaatimuksena on, että koko yrityksen henkilökunta sitoutuu laatuun, ympäristöön,
turvallisuuteen sekä toiminnan jatkuvaan parantamiseen ja kehittämiseen.
YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN
Jätevedet ja päästöt vesiin ja viemäriin
AutoPalsta Oy on liitetty Noormarkun kunnan vesijohtoverkostoon. Jätevedet johdetaan
käsittelemättöminä umpikaivoihin. Laitosta ei ole liitetty kunnan jätevesijärjestelmään.
Alueen viemäröinnin valmistuttua AutoPalsta Oy on tarkoitus liittää jätevesiverkostoon.
Rakennettavan vastaanotto- ja välivarastointipaikan sade- ja hulevedet sekä neste ja öljyvuodot kerätään ja johdetaan öljynerottimeen. Erotin tulee täyttämään SFS-standardin
EN-858-1, I-luokan erottimelle asetetut vaatimukset. Erottimesta poistuvassa jätevedessä
hiilivetyjen pitoisuudet ovat alle 5 mg/l. Pinta- ja sulamisvesien määrä riippuu vuotuisista
sademääristä ja sääolosuhteista. Valuman arvioidaan olevan noin 150 m3 vuodessa. Sadeja valumavedet johdetaan Noormarkun kunnan viemäriverkostoon.
Melu ja tärinä
Hakemuksen mukaan AutoPalsta Oy:n toimipisteestä ympäristöön kohdistuva melu on
vähäistä ja lähimmässä häiriintyvässä kohteessa melu jää alle LAeq 55 dB(A). Melun lähteitä ovat ajoneuvojen ja työkoneiden käyntiäänet sekä romuajoneuvojen käsittely ja lastaus.
Toiminnasta ei aiheudu tärinää ympäristöön.
Liikenne

Laitoksella käy päivittäin noin 18-30 autoa.
Jätteet sekä niiden käsittely ja hyödyntäminen
Toiminnasta syntyvät jätteet ovat peräisin romu- ja kolariajoneuvoista, sähkö- ja elektroniikkaromuista, toimitilojen sekä piha-alueiden siivous- ja puhtaanapidoista, biojätteistä,
öljynerotuskaivon lietteestä sekä puu, paperi ja pahvijätteistä. Kiinteistöllä kerrallaan olevan romuautovaraston koko on noin 250-350 tonnia. Jätteet toimitetaan asianomaisen jätteen vastaanotolle ympäristöluvan omaaville hyötykäyttö- tai käsittelylaitoksille tai loppusijoitukseen. Kuljetuksissa käytetään alalle erikoistuneita kuljetusliikkeitä.
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Toiminnassa vastaanotettavien, välivarastoitavien, käsiteltävien ja lähtevien jätteiden määrät:
Jätejae

Tunnus

Romuajoneuvot
Romurenkaat
Jäteöljyt
Jarruneste
Öljynsuodattimet
Lasinpesu- ja pakkasnesteet
Akut ja paristot
Polttoaine
SER
Öljynerotuskaivon liete
Biojäte
Pakkausjäte

160104*, 160106
160103
130204*, 130206*
160113*
160107*
160114*
160601*, 200133*
130701*, 130702*
200135*, 200136
190207*
200108
150101,150102,

Määrä
t/vuosi
400
50
0,3
0,1
0,1
0,1
20
2,0
20
0,1
0,1
0,2

Päästöt ilmaan
Toiminnasta aiheutuu vähäisiä päästöjä ilmaan lähinnä alueella liikennöivien ajoneuvojen
ja työkoneiden pakokaasuista.
Päästöt maaperään

Laitoksen normaalista toiminnasta ei aiheudu päästöjä maaperään.
TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN
Laitoksen normaalitoiminnalla ei hakemuksen mukaan ole merkittäviä ympäristövaikutuksia. Laitoksen ympäristövaikutuksena normaalitoiminnassa on lähinnä liikenteestä ja laitoksella käytettävistä työkoneista aiheutuva melu.
Romuajoneuvot ja niistä erotellut materiaalit käsitellään ja varastoidaan niin ettei niistä aiheudu ympäristölle haittaa. Haitallisia vaikutuksia maaperään ja pintavesiin estetään pitämällä laitteet ja pinnoitteet kunnossa sekä tarkkailemalla niiden toimintaa ja kuntoa.
LAITOKSEN TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU
Laitokselle on nimetty vastaava hoitaja. Vastaava hoitaja huolehtii, että toiminnasta pidetään käyttöpäiväkirjaa. Käyttöpäiväkirjaan merkitään tiedot toiminnoissa tapahtuvista häiriöistä, niiden kestoista ja syistä ja korjaustoimenpiteistä. Käyttöpäiväkirjaan merkitään
myös toiminta- ja tuotantotiedot sekä käsiteltävien jätteiden laatu ja määrä.
Öljynerottimen toimintaa seurataan kuukausittain ja koko erotin pohjalietteineen tyhjennetään kerran vuodessa.
Öljynerottimesta lähtevästä vedestä otetaan lisäksi näyte kerran vuodessa. Näyte otetaan
erottimen tarkistuskaivosta ajankohtana, jolloin siinä on virtaamaa. Keväällä lumien sulettua kuitenkin 15.5. mennessä tai sitten syksyllä ennen talven tuloa 15.10. mennessä.
Näytteestä analysoidaan pH eli happamuus, sähkönjohtavuus sekä kokonaisöljypitoisuus.
Tulokset raportoidaan myös Noormarkun kunnan ympäristösihteerille. Jäteveden seuranta
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tehdään ulkopuolisen näytteenottajan toimesta ja tutkimukset suoritetaan akkreditoidun laboratorion toimesta.
POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN
Riskinarviointi, toimet onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja toimet onnettomuustilanteissa
AutoPalsta Oy:n toiminta on tarkistettu palo- ja pelastuslaitoksen toimesta. Sammuttimien sijainnit on merkitty, pelastustiet on suunniteltu ja merkitty. Öljyä sisältävät purkuosat
välivarastoidaan tiivispohjaisessa välivarastorakennuksessa. Rakennuksessa on valmiudet
öljyvahinkojen torjuntaan.
Nestemäiset jätteet säilytetään tiiviissä astioissa, jotka on varustettu riittävän suurilla valuma-altailla. Henkilövahinkoriskiä on pienennetty rajoittamalla piha-alueen liikennettä
ja kieltämällä asiattomilta pääsyn alueelle. Alue on aidattu ja vartioitu. Materiaalien käsittely tehdään asianmukaisilla koneilla ja laitteilla. Henkilöiden liikkuminen työkoneiden työskentelyalueilla on kiellettyä.
LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Lupahakemuksen täydentäminen
Hakija on täydentänyt lupahakemusta 30.4.2007 ja 3.10.2007.
Lupahakemuksesta tiedottaminen
Hakemuksen vireilläolosta on tiedotettu kuulutuksella Noormarkun kunnan ilmoitustaululla 22.2.- 24.3.2007 ja Lounais-Suomen ympäristökeskuksen ilmoitustaululla 20.2.22.3.2007 sekä sanomalehti Uutismarkussa 22.2.2007. Hakemuksen vireilläolosta on tiedotettu asianosaisille kirjeellä 20.2.2007.
Tarkastukset, neuvottelut ja katselmukset
Laitoksella 9.3.2007 tehdyn tarkastuksen muistio on liitetty hakemusasiakirjoihin.
Lausunnot
Noormarkun rakennus- ja ympäristölautakunta esittää lausuntonaan 24.4.2007 AutoPalsta
Oy:n ympäristölupahakemuksesta seuraavaa:
Hakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia eikä mielipiteitä. Lupaehtoja harkittaessa tulee
kiinnittää huomiota mm. seuraaviin seikkoihin:
- Vastaanotettavat jätejakeet, syntyvät jätevedet ja jätteet on varastoitava ja käsiteltävä siten, ettei niitä pääse maaperään, pohjavesiin, pintavesiin tai ilmaan. Kaikista jätteistä (määrä, laji, toimituspaikka, kuljettaja, kuljetuspäivämäärä) tulee pitää kirjaa.
- Uudelleenkäyttöön ohjattavien polttonesteiden ja kemikaalien varastojen on sovelluttava
käyttötarkoitukseensa ja niiden kunto on tarkastettava säännöllisesti.
- Kiinteistöllä syntyvät ongelmajätteet tulee kerätä kukin omiin merkittyihin keräysastioihin ongelmajätteille varattuun lukittavaan tai valvottavaan tilaan, jossa ongelmajätteiden
pääsy maaperään sekä pinta- ja pohjavesiin on estetty tiivispohjaisella alustalla. Varastoastioiden tulee soveltua kyseisen ongelmajätteen varastointiin.

7/15
- Ongelmajätteet on toimitettava riittävän usein laitokseen, jonka hyväksytyssä ympäristöluvassa on hyväksytty kyseisen jätteen vastaanotto. Ongelmajätteiden määristä ja toimituspaikoista tulee pitää kirjaa. Öljyvahinkotapausten varalle laitoksella tulee olla imeytysaineita.
- Romuajoneuvojen vastaanotto- ja välivarastointipaikalta kunnan viemäriverkkoon ohjattavat jätevedet on johdettava sulkuventtiilillä ja hälyttimellä varustetun öljynerotuskaivon
kautta. Kaikissa tiloissa, joissa käsitellään öljyisiä nesteitä, tulee olla asianmukaiset öljynerotuskaivot, joiden toimintaa tarkkaillaan ja jotka tulee tyhjentää säännöllisesti.
- Viemäriin johdettavista jätevesistä on otettava näytteet öljynerotuksen jälkeen vuosittain.
Näytteenottajan on oltava sertifioitu näytteenottaja ja analysoijan julkisen valvonnan alainen laitos. Vesinäytetulokset on niiden valmistuttua toimitettava tiedoksi sekä LounaisSuomen ympäristökeskukseen että Noormarkun kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.
- Mahdollisista häiriötilanteista, toiminnan muutoksista tai lopettamisesta on ilmoitettava
Lounais-Suomen ympäristökeskuksen lisäksi Noormarkun kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Toiminnan päättymisestä ilmoitettaessa on esitettävä suunnitelma ja aikataulu mm. alueen maaperän suojelua ja jätehuoltoa koskevista toiminnan lopettamiseen liittyvistä toimista.
- Viemäriverkostoon liittymisestä sovitaan kunnan vesihuoltolaitoksen kanssa.
Noormarkun kunnanhallitus antaa 7.5.2007 AutoPalsta Oy:n ympäristölupahakemuksesta
rakennus- ja ympäristölautakunnan 24.4.2007 tekemän päätöksen mukaisen lausunnon.
Luoteis-Satakunnan kansanterveystyön kuntayhtymä toteaa lausunnossaan 20.3.2007,
ettei sillä ole huomauttamista AutoPalsta Oy:n ympäristölupahakemuksesta. Toiminnanharjoittajan tulee kuitenkin toimia ympäristölupahakemuksessa ilmoitetun mukaisesti
niin, ettei toiminta aiheuta toiminnan vaikutuspiirissä oleville terveydensuojelulain
(763/1994 1§) tarkoittamaa vaaraa tai haittaa.
Muistutukset ja mielipiteet
Hakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia tai mielipiteitä.
Hakijan kuuleminen ja vastine
Toiminnanharjoittajalla ei ole huomautettavaa lupahakemuksesta annettuihin lausuntoihin.
YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU
Lounais-Suomen ympäristökeskus myöntää AutoPalsta Oy:lle ympäristönsuojelulain 28
§:n mukaisen ympäristöluvan Noormarkun kunnassa sijaitsevan autopurkamon toiminnalle sekä sähkö- ja elektroniikkaromun vastaanottamiselle ja välivarastoimiselle. Lupa
myönnetään edellyttäen, että toimintaa harjoitetaan kuten lupahakemuksessa on esitetty ja
lisäksi noudatetaan seuraavia lupamääräyksiä.
Lausunnoissa esitetyt vaatimukset on otettu huomioon annetuista määräyksistä ja perusteluista ilmenevällä tavalla.
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Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi
1. Laitokselle saa vastaanottaa ja erikseen varatuilla paikoilla välivarastoida sekä käsitellä
ympäristölupahakemuksen mukaisesti romuajoneuvoja (YMA 1129/2001:n koodit 16 01
04* ja 16 01 06) enintään 1100 kpl vuodessa.
Autopurkamolla välivarastoidun jätemateriaalin määrä saa olla yhteensä enintään 400 tonnia.
2. Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä laitoksella vastaanotettavista jätteistä sekä niiden laadusta ja määristä. Romuajoneuvoja vastaanotettaessa toiminnanharjoittajan on tarkastettava viimeisen haltijan oikeus luovuttaa romuajoneuvo.
3. Toiminnanharjoittajan nimeämän vastaavan hoitajan tiedot on pidettävä ajan tasalla.
Mikäli vastaavan hoitajan nimi ja/tai yhteystiedot muuttuvat, on muutos saatettava viipymättä tiedoksi Lounais-Suomen ympäristökeskukselle ja Noormarkun kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Toiminnanharjoittajan on huolehdittava riittävän informaation antamisesta jätteen toimittajille, kuljettajille ja muille sidosryhmille.
4. Autopurkamotoimintaa on harjoitettava järjestelmällisesti siten, ettei toiminnasta aiheudu maiseman rumentumista, epäsiisteyttä, ympäristön roskaantumista, eikä mahdollisessa
vahinkotilanteessakaan aiheudu maaperän pilaantumista tai pinta- ja pohjaveden pilaantumista tai terveyshaittaa eikä haittaa ympäristölle.
Romuajoneuvojen vastaanotto-, varastointi- ja esikäsittelypaikan rakenteet
5. Vastaanotetut esikäsittelemättömät romuajoneuvot on välittömästi siirrettävä ja varastoitava nestetiiviille, öljynerotusjärjestelmällä varustetulle alustalle. Romuajoneuvoja, jotka
sisältävät vaarallisia aineita tai osia, ei saa tilapäisestikään säilyttää maapohjalla.
6. Autojen purkutoiminnan tulee tapahtua purkuhallissa tai katetulla alueella, nestetiiviiksi
pinnoitetulla alustalla. Mahdollisten nestevuotojen varalta on hallissa oltava tarpeeksi
imeytysaineita.
Romuajoneuvojen esikäsittely ja varastointi
7. Esikäsittelyssä romuajoneuvosta on purettava mahdollisimman pian vastaanoton jälkeen
polttoaine, moottori-, vaihteisto- ja hydrauliikkaöljy, voimansiirtolaitteiden öljy, jäähdytysnesteet, jäätymisenestoaine, jarrunesteet, ilmastointijärjestelmän kaasut ja nesteet sekä
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. Tarvittaessa on lisäksi poistettava kuparia, alumiinia ja magnesiumia sisältävät
metalliosat sekä isot muoviosat. Autojen purkutoiminta on suoritettava sisätiloissa hallissa.
8. Uudelleenkäyttöön soveltuvat romuajoneuvojen osat ja purkamistuotteet on varastoitava
niin, että ne voidaan käyttää uudelleen, kierrättää tai muuten hyödyntää. Öljyiset varaosat
on säilytettävä varastossa, jossa on nestevuotojen keräysjärjestelmä ja öljynerotin.
Jätehuolto
9. Ongelmajätteet on säilytettävä tiiviisti suljetuissa, kullekin ongelmajätetyypille tarkoitetuissa astioissa, säiliöissä tai pakkauksissa ja varastoitava katetussa ja lukitussa tilassa.
Nestemäiset ongelmajätteet on varastoitava varoaltain varustetuissa astioissa tai tiiviillä
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reunuksella tai reunakorokkein varustetulla alustalla siten, että mahdollisissa vuototapauksissa ongelmajätteet saadaan kerättyä talteen. Suoja-altaan tilavuuden on oltava
vähintään saman suuruinen kuin suurimman säiliön tilavuus. Nestemäisten ongelmajätteiden jäätyminen on estettävä varastoimalla ne tarvittaessa lämmitettävässä tilassa. Akut on
varastoitava katetussa tilassa haponkestävällä alustalla ja niiden jäätyminen on estettävä.
10. Ongelmajätteet, öljyn- ja hiekanerotuskaivojen tyhjennyslietteet sekä käsittelytoiminnassa syntyvät ongelmajätteet on toimitettava käsiteltäviksi paikkaan, jonka ympäristöluvassa on hyväksytty vastaavan jätteen vastaanotto ja käsittely.
11. Jätteet on toimitettava hyötykäyttöön ensisijaisesti aineena ja toissijaisesti energiana siten, että kaatopaikalle loppusijoitettavaa jätettä muodostuu mahdollisimman vähän. Jätteet
on toimitettava paikkaan, jolla on ympäristönsuojelulain mukainen lupa vastaanottaa kyseisiä jätteitä.
12. Sähkö- ja elektroniikkaromun varastointi on toteutettava valtioneuvoston asetuksen
(852/2004) liitteen 3 kohdan 1 mukaisesti ja järjestelmällisesti siten, että toiminnasta ei aiheudu vaaraa terveydelle tai ympäristölle.
13. Ympäristöministeriön asetuksen (1129/2001) yleisimpien jätteiden sekä ongelmajätteiden luettelossa ongelmajätteeksi luokiteltavan jätteen siirroista tulee lisäksi laatia valtioneuvoston päätöksen (659/1996) mukainen siirtoasiakirja. Siirtoasiakirja tai sen jäljennös
on säilytettävä vähintään kolmen vuoden ajan allekirjoituksesta.
Paras käyttökelpoinen tekniikka
14. Toiminnanharjoittajan on seurattava parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä.
Parasta taloudellisesti käyttökelpoista tekniikkaa on hyödynnettävä toiminnassa niin, että
ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäisiä.
Melu
15. Laitoksen toiminnasta aiheutuva ekvivalenttimelutaso (LAeq) saa olla lähimpien asuintalojen pihalla päiväaikaan (kello 8.00 - 17.00) enintään 55 dB(A). Toiminnasta aiheutuvat
melupäästöt on tarvittaessa mitattava valvontaviranomaisen ohjeiden mukaisesti.
16. Mikäli toiminnasta aiheutuu tavanomaisesta poikkeavaa melua, esimerkiksi laiterikon
seurauksena, on haitta rajoitettava mahdollisimman pieneksi ja häiriö korjattava välittömästi.
Jätevesien käsittely
17. Laitoksella muodostuvien saniteettijätevesien käsittelyssä on noudatettava, mitä valtioneuvoston asetuksessa talousvesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla määrätään.
Päästöt maaperään, vesiin ja viemäriin
18. Polttoneste- ja kemikaalivarastojen on sovelluttava käyttötarkoitukseensa ja niiden
kunto on tarkistettava säännöllisesti. Maanpäällisten säiliöiden on oltava joko kaksivaippaisia tai varustettuja tilavuuttaan vastaavalla suoja-altaalla, ja ne on asennettava nestetiiviille alustalle. Kemikaalien varastoinnissa ja käytössä tulee noudattaa kunkin valmisteen
käyttöturvallisuusohjeissa annettuja ohjeita.
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Häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet
19. Sellaisen häiriön, onnettomuuden tai muun tavanomaisesta poikkeavan tilanteen sattuessa, jonka yhteydessä aiheutuu normaalia enemmän tai haitallisempia päästöjä ympäristöön, toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä toimenpiteisiin päästöjen estämiseksi ja niistä
aiheutuvien vahinkojen torjumiseksi. Laitos tulee saattaa normaaliin toimintakuntoon niin
pian kuin se teknisesti on mahdollista.
20. Poikkeuksellisen suuria päästöjä aiheuttavista häiriötilanteista sekä vahingoista ja onnettomuuksista, joista aiheutuu haittaa ympäristölle, on ilmoitettava viipymättä Noormarkun kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja Lounais-Suomen ympäristökeskukselle.
Toiminnan muuttaminen tai lopettaminen
21. Toiminnanharjoittajan on viipymättä kirjallisesti ilmoitettava Lounais-Suomen ympäristökeskukselle toiminnan merkittävistä muutoksista tai toiminnan keskeyttämisestä. Luvanhaltijan vaihtuessa uuden haltijan on kirjallisesti ilmoitettava vaihtumisesta LounaisSuomen ympäristökeskukselle.
22. Toiminnanharjoittajan tulee hyvissä ajoin, viimeistään kuusi kuukautta ennen toiminnan lopettamista, esittää yksityiskohtainen suunnitelma vesiensuojelua, ilmansuojelua,
maaperänsuojelua ja jätehuoltoa koskevista toiminnan lopettamiseen liittyvistä toimista ja
lopettamisen jälkeisestä ympäristön tilan tarkkailusta Lounais-Suomen ympäristökeskukselle hyväksyttäväksi.
Tarkkailu
23. Toiminnanharjoittajan on tarkkailtava pinnoitetuilta alueilta johdettavien vesien laatua.
Autopurkamon toiminta-alueelta kertyvästä valumavedestä on otettava näytteet öljynerottimen jälkeen vähintään kerran vuodessa ajankohtana, jolloin veden virtaama on riittävä
näytteenoton kannalta. Näytteistä on tutkittava ainakin pH, kiintoaine, sähkönjohtavuus,
lyijy-, kadmium- ja mineraaliöljypitoisuus. Näytteenottajana ja analysoijana on oltava julkisen valvonnan alainen laitos. Vesinäytetulokset on niiden valmistuttua toimitettava tiedoksi Lounais-Suomen ympäristökeskukselle ja Noormarkun kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Tarvittaessa lupaviranomainen voi tehdä tarkkailuohjelmiin tarpeellisiksi ja
tarkoituksenmukaisiksi katsomansa muutokset ja lisäykset.
24. Varasto- ja käsittelyhallien sekä liikennealueiden rakenteiden kuntoa, kuten halkeilua
ja painumista, on tarkkailtava säännöllisesti ja havaitut viat on korjattava viipymättä.
25. Hiekan- ja öljynerottimia on huollettava ja niiden toimintaa on tarkkailtava säännöllisesti. Öljynerotusjärjestelmän tarkkailusta ja hoidosta on pidettävä kirjaa. Kirjanpidosta tulee selvitä poiskuljetettujen jätteiden määrä, laatu, toimituspaikat, tarkkailupäivämäärät,
tyhjennyspäivämäärät ja kuljettajien nimet.
Kirjanpito- ja raportointi
26. Laitoksen toiminnasta on pidettävä kirjaa, josta selviää ympäristönsuojelun kannalta
tarpeelliset tapahtumat ja toimenpiteet. Kirjanpitoon on merkittävä laitoksella vastaanotettujen ja esikäsiteltyjen romuajoneuvojen ja muiden jätteiden määrä, alkuperä ja käsittelytapa laitoksella sekä toiminnassa syntyneiden jätteiden laji, määrä ja toimituspaikka. Hakijan on kalenterivuosittain helmikuun loppuun mennessä toimitettava Lounais-Suomen ympäristökeskukselle ja Noormarkun kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle vuosiyhteenveto laitoksen edellisen vuoden toiminnasta. Tiedot on toimitettava ympäristöhallinnossa
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käytössä olevien ohjeiden mukaisesti, soveltuvin osin sähköisesti. 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;
− tiedot öljynerotusjärjestelmän tyhjennyksistä ja hulevesien tarkkailusta;
− selvitys mahdollisista poikkeuksellisia päästöjä aiheuttaneista häiriö- tai onnettomuustilanteista ja niihin liittyvistä toimenpiteistä;
− vuoden aikana toteutetut ja suunnitteilla olevat muutokset laitoksen toiminnassa;
− tieto ympäristövahinkovakuutuksen voimassaolosta.
Jätteiden luokittelussa tulee käyttää ympäristöministeriön asetuksen (1129/2001) yleisimpien jätteiden sekä ongelmajätteiden luettelossa esiintyvää jaottelua.
Raportin perusteena olevat asiakirjat ja tallenteet on säilytettävä vähintään kolme vuotta.
Tietoja tehdystä kirjanpidosta on tarvittaessa annettava valvontaviranomaiselle yhteenvetoraportteina.
Vakuus
27. Toiminnanharjoittajan on asetettava toimintaa varten vakuus, jonka suuruus on 6 000
euroa. Vakuustodistus on toimitettava ympäristökeskukselle 30.5.2008 mennessä. Vakuus
on asetettava omavelkaisena pankkitakauksena, jonka edunsaajana on Lounais-Suomen
ympäristökeskus, tai pankkitalletuksena. Omavelkaisen pankkitakauksen on oltava voimassa 28.2.2019 saakka. Mikäli vakuus asetetaan pankkitalletuksena, siitä on toimitettava
ympäristökeskukseen kuittaamattomuussitoumuksella varustettu talletustodistus LounaisSuomen ympäristökeskuksen hyväksi. Lounais-Suomen ympäristökeskus voi tarvittaessa
tarkistaa vakuuden määrän erillisellä päätöksellä, mikäli se on tarpeen jätteiden käsittelykustannusten muutoksen tms. seikkojen vuoksi.
RATKAISUN PERUSTELUT
Lupaharkinnan perusteet ja luvan myöntämisen edellytykset
Toimittaessa hakemuksen ja tämän päätöksen mukaisesti laitoksen toiminnasta ei normaalitilanteessa aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen
vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta.
Toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten
vaatimukset.
Lain mukaisen romuajoneuvojen vastaanotto- ja esikäsittelypaikan olemassaolo Noormarkun kunnassa parantaa ongelmajätehuollon tilaa ja jätehuollon tuottajavastuun toimeenpanoa Satakunnan alueella. Toiminta voidaan järjestää parasta käyttökelpoista tekniikkaa soveltaen ja ympäristön kannalta parhaiden käytäntöjen mukaisesti. Toiminnanharjoittajalla
on toiminnan laajuus, luonne ja ympäristöluvan vaatimukset huomioon ottaen käytettävissään riittävä asiantuntemus.

12/15
Lupamääräysten yksilöidyt perustelut
Lupamääräys 1
Käsittely- ja varastointimäärien rajoittamisella varmistetaan, että laitokselle tuleva jäte
toimitetaan viipymättä hyötykäyttöön tai jatkokäsittelyyn eikä jäte keräänny laitokselle aiheuttaen ympäristöön epäsiisteyttä. Jätemateriaalien suurin sallittu kertavarasto (400 tonnia) vastaa hakemuksessa esitettyä arviota.
Lupamääräys 2
Jätelain 18 l §:n mukaan vastaanottajan on tarkistettava viimeisen haltijan oikeus luovuttaa
romuajoneuvo.
Lupamääräys 3
Jäteasetuksen 10 §:n mukaan jätteiden hyödyntämis- ja käsittelypaikalla tulee olla nimetty
vastaava hoitaja. Valvonnallisista syistä vastaavan hoitajan nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava Lounais-Suomen ympäristökeskukselle ja Noormarkun kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Sidosryhmien informoiminen on tarpeen romuajoneuvojen vastaanoton ja
esikäsittelyn sekä jätteiden ja kierrätysmateriaalien kuljetusten sujuvuuden kannalta.
Lupamääräys 4
Jätelain mukaan jäte on käsiteltävä hallitusti. Jätteestä tai jätehuollosta ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Jäteasetuksen mukaan jätteiden käsittelylaitoksen toiminta ei saa aiheuttaa haju- tai meluhaittaa, maaperän tai pinta- ja pohjavesien pilaantumista eikä ympäristön roskaantumista tai muuta siihen rinnastettavaa kyseiselle laitokselle ominaista haittaa.
Lupamääräykset 5 ja 6
Valtioneuvoston asetuksen romuajoneuvoista (581/2004) mukaan romuajoneuvojen varastointi- ja esikäsittelypaikoissa on oltava vähintään nestetiiviiksi pinnoitettu alue, joka on
varustettu nestevuotojen keräysjärjestelmällä ja öljyjen ja rasvojen erottimilla sekä jäte- ja
valumavesien käsittelylaitteistolla. Vuodot imeytetään tällöin imeytysaineisiin.
Lupamääräys 7 ja 8
Romuajoneuvot on esikäsiteltävä ja esikäsittelyssä syntyvät jätteet varastoitava siten, että
näistä toimenpiteistä ei aiheudu ympäristölle tai terveydelle haittaa tai vaaraa, ja että romuajoneuvon osat sekä syntyvät jätteet voidaan käyttää uudelleen, kierrättää tai jatkokäsitellä haitattomasti. Näistä menettelyistä on annettu määräykset romuajoneuvoasetuksen
(VnA 581/2004) 10 ja 11 §:ssä.
Lupamääräykset 9-13
Jätelain mukaan jäte on hyödynnettävä, jos se on teknisesti mahdollista ja jos siitä ei aiheudu kohtuuttomia lisäkustannuksia verrattuna muulla tavoin järjestettyyn jätehuoltoon.
Jotta autopurkamolle ei kerry tarpeettomasti jätteitä, toiminnanharjoittajan on jo etukäteen
selvitettävä jätteen hyötykäyttömahdollisuudet. Autopurkamolle tulevien jätteiden vastaanoton on oltava valvottua. Lain mukaan jätettä saa luovuttaa jätetiedostoon hyväksytylle
kuljettajalle tai sille, jolla on oikeus ottaa vastaan jätettä ympäristönsuojelulain mukaisen
ympäristöluvan nojalla. Edelleen jätelain periaatteiden mukaisesti jätteistä on ensisijaisesti
pyrittävä hyödyntämään niiden sisältämä aine ja toissijaisesti energia.
Valtioneuvoston päätöksessä ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden
pakkaamisesta ja merkitsemisestä (VNp 1996/659) on annettu ongelmajätteiden siirtoa
varten laadittavaa siirtoasiakirjaa koskevat määräykset. Siirtoasiakirjan avulla voidaan valvoa ongelmajätteen kulkua tuottajalta asianmukaiseen hyödyntämis- tai käsittelypaikkaan.
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Lupamääräys 14
Ympäristönsuojelulaki velvoittaa ennaltaehkäisemään ja minimoimaan haitat sekä käyttämään parasta käyttökelpoista tekniikkaa ja noudattamaan ympäristön kannalta parhaita
työmenetelmiä. Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä aiheuttamiensa haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista ja siitä syystä seurattava parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä toimialallaan.
Lupamääräykset 15 ja 16
Laitoksen lähimmille häiriintyville kohteille aiheutuva enimmäismelutaso perustuu valtioneuvoston päätökseen melutason ohjearvoista ja se on annettu viihtyvyys- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi.
Lupamääräys 17
Saniteettijätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla on annettu valtioneuvoston asetus, jota voidaan pitää jätevesien käsittelyn vähimmäisvaatimuksena.
Lupamääräys 18
Polttonestesäiliöiden säännöllisellä tarkistuttamisella ehkäistään vuotojen syntymistä ja tiivispintaiselta alustalta vuoto on helpompi havaita ja puhdistaa.
Lupamääräykset 19 ja 20
Häiriö- ja poikkeustilanteisiin varautuminen, ilmoitus- ja toimintavelvoite on annettu välittömän ympäristövahingon torjunnan onnistumisen varmentamiseksi, viranomaisten ja lähiasukkaiden tiedonsaannin varmistamiseksi ja valvonnan tehostamiseksi. Toiminnanharjoittajan on oltava tietoinen toimintansa ympäristöriskeistä ja keinoista hallita niitä.
Lupamääräykset 21 ja 22
Jotta toiminnassa tapahtuvia muutoksia voidaan seurata ja valvoa sekä tarvittaessa arvioida
muutoksen merkittävyys uuden lupakäsittelyn tarpeellisuudesta, tulee toiminnassa tapahtuvista muutoksista ilmoittaa ympäristökeskukselle hyvissä ajoin. Laitosalueen viimeistelytoimilla varmistetaan alueen sopeutuminen ympäristöön ja pitkäaikaisten haittojen estyminen.
Lupamääräykset 23-26
Määräykset tarkkailusta, kirjanpidosta ja raportoinnista on annettu ympäristövaikutusten
selvittämiseksi ja valvonnan toteuttamiseksi. Ympäristönsuojelun edistämiseksi ja elinympäristön haittojen ehkäisemiseksi ja poistamiseksi on toiminnanharjoittajan oltava selvillä
toiminnan ympäristövaikutuksista. Lisäksi lupamääräysten noudattamisen seuranta ja toimintojen ympäristövaikutusten arvioiminen edellyttävät kirjanpitoa ja raportointia. Valvontaviranomaiset tarvitsevat vuosiraportin käyttöönsä tämän luvan valvontaa varten. Sähköinen vuosiraportointi helpottaa laitoksen valvontaa.
Lupamääräys 27
Ympäristönsuojelulain 42 §:n mukaan jätteen hyödyntämis- ja käsittelytoiminnan harjoittajan on asetettava toiminnan laajuus ja luonne huomioon ottaen riittävä vakuus tai esitettävä
muu vastaava järjestely asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi.
AutoPalsta Oy:n toimintaa varten 6 000 euron suuruisen vakuuden voidaan katsoa olevan
riittävän suuri toiminnasta mahdollisesti aiheutuvan jätehuollon turvaamiseksi. Vakuuden
määrää voidaan tarvittaessa muuttaa luvan voimassaolon aikana.
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LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN
Päätöksen voimassaolo ja lupamääräysten tarkistaminen
Tämä päätös on voimassa toistaiseksi.
Luvan saajan tulee 28.2.2018 mennessä jättää uusi ympäristölupahakemus lupamääräysten
tarkistamista varten, ellei toiminnan olennainen muuttaminen aiheuta luvanhakutarvetta
ennen sitä.
Kumoutuvat päätökset
Tällä päätöksellä korvataan Noormarkun kunnan rakennus- ja ympäristölautakunnan
1.6.1998 myöntämä jätelain (1072/93) mukainen jätelupa.
Lupaa ankaramman asetuksen noudattaminen
Jos asetuksella annetaan tämän päätöksen määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta
poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava.
PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO
Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus
Tämä päätös on lainvoimainen valitusajan päättymisen jälkeen, jos päätökseen ei haeta
muutosta valittamalla.
SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET
Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 4-8, 28, 31, 35-38, 41-43, 45-46, 52-56, 62, 76, 81, 90,
96-97, 100, 105 ja 108 a §
Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 1, 6, 8-10, 12, 16-19, 23, 30 ja 37 §
Jätelaki (1072/1993) 4, 6-9, 12, 15, 19, 51 ja 52 §
Jäteasetus (1390/1993) 3 ja 5-7 §
Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 §
Valtioneuvoston asetus romuajoneuvoista (581/2004)
Valtioneuvoston asetus otsonikerrosta heikentäviä aineita ja eräitä fluorihiilivetyjä sisältävien laitteiden huollosta sekä huoltotoimintaa ja jätehuoltoa suorittavien pätevyysvaatimuksista (1187/2001)
Valtioneuvoston asetus sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (852/2004)
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992)
Valtioneuvoston päätös ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden
pakkaamisesta ja merkitsemisestä (659/1996)
Ympäristöministeriön asetus yleisimpien jätteiden sekä ongelmajätteiden luettelosta
(1129/2001)
Ympäristöministeriön asetus alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista
(1237/2003)
KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Tämän ympäristöluvan käsittelystä perittävä maksu on 3920 euroa.
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Maksun suuruus perustuu ympäristöministeriön asetukseen alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista ja sen liitteenä olevan maksutaulukon kohtaan: laitos
tai paikka, jossa hyödynnetään tai käsitellään muualla kuin siinä syntyneitä ongelmajätteitä.
LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös
AutoPalsta Oy
Söörmarkuntie 40
29570 Söörmarkku
Jäljennös päätöksestä
- Noormarkun kunnanhallitus
- Noormarkun rakennus- ja ympäristölautakunta
- Suomen ympäristökeskus
Ilmoitus päätöksestä
Asianosaiset
Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla ja lehdissä
Noormarkun kunnan ilmoitustaulu
Sanomalehti Uutismarkku
MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.
Valitusoikeus tähän päätökseen on:
- sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea;
- rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveydentai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toimintaalueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät;
- toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät;
- toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella;
- muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.
Valitusosoitus on liitteenä.
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