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Kokousaika Keskiviikko 24.6.2020 klo 18.00-18:45 

Kokouspaikka Kosken Tl kunnanvirasto ja sähköinen toimintaympäristö 

Saapuvilla olleet jäsenet   Läsnä Poissa 

Puheenjohtaja Jaakko Mikkola  X 
Varapuheenjohtaja Laura Naire-Koivisto X  
Jäsenet: Marja Mattila X  
 Reijo Kullanmäki X  
 Ritva Vainio X  
 Matti Antikainen  X 
 Jarkko Kankare X  
 Elina Kylämäki X Saapui kohdassa 

54 §, klo 18:06 
Muut saapuvilla olleet    
Varajäsenet: Hannu Posti X  
 Riina Paju  X 
 Toni Tikkanen  X 
 Klaus Hirvonen  X 
 Petri Prusila  X 
 Eeva Korimäki  X 
 Lauri Ojala  X 
 Sanna Pitkänen  X 
    
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Heikki Tuominen X  
Kunnanhallituksen edustaja Jaakko Mikkola  X 
Nuorisovaltuuston edustaja  Lauri Ahola  X 
Kunnanjohtaja Jukka Matilainen  X 
    
Pöytäkirjanpitäjä Piritta Laine X  
Muut läsnäolijat Jonna Hostikka  X 
    
Laillisuus ja päätösvaltaisuus § 52   

Pöytäkirjan tarkastustapa § 53   

Asiat § 54-60   

Allekirjoitukset    

 Laura Naire-Koivisto 
Puheenjohtaja 

 Piritta Laine 
Pöytäkirjanpitäjä 

   
Pöytäkirjan tarkastus Tarkastusaika 24.6.2020  

Allekirjoitukset    

 Reijo Kullanmäki  Marja Mattila 

Pöytäkirjan nähtävänäolo 29.6.2020 kello 9.00-15.00 

Todistaa 

Ympäristönsuojelusihteeri   Piritta Laine 



226 
Kosken Tl kunta  Pöytäkirja   Nro 4/2020 
Ympäristönsuojelulautakunta 24.6.2020 
  
 
 

Pöytäkirjantarkastajat: Allekirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
Koskella Tl  25.6.2020 
 
Nina Relander, toimistosihteeri 

 
 

 
55 § Ympäristölupapäätös, Uyanna Export, Pöytyä 

  
 LUPAHAKEMUS 

 
 Asia 
 Ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukainen ympäristölupa autopurkamotoimin-

nalle. 
 

 Luvan hakija 
 Uyanna Export 

Saksalantie 52 
21270 Nousiainen 
 
Yhteyshenkilö: Anthony Nwafidelie 
 
Liike- ja yhteisötunnus: 1968464-1 
 

 Toiminta ja sen sijainti 
 Laitos sijaitsee Pöytyän kunnassa Kyrön kylässä kiinteistöllä Sisula I 636-439-1-153 

osoitteessa Huitinperäntie 38, Pöytyä. 
 

 Luvan hakemisen peruste 
 Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 27 § 1 momentti ja liitteen 1 taulukon 2 kohta 13 f. 

 
 Lupaviranomaisen toimivalta 
 Ympäristönsuojelulain 34 §:n 2 momentti.  

 
Valtioneuvoston asetuksen ympäristönsuojelusta (713/2014) 2 § kohdan 12 d mukaan 
autopurkamojen ympäristöluvan toimivaltainen lupaviranomainen on kunnan ympäris-
tönsuojeluviranomainen eli Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunta. 
 

 Asian vireille tulo 
 Hakemus on toimitettu Kosken Tl kunnan ympäristönsuojelulautakunnalle 17.10.2019. 

Ympäristölupahakemusta on täydennetty 6.1.2020, 16.2.2020 ja 3.3.2020.  
 

 Toimintaa koskevat luvat ja sopimukset sekä alueen kaavoitustilanne 
 Kyseessä on uusi toiminta, joten toiminnalla ei ole aiempaa ympäristölupaa.  

 
Laitos sijaitsee Kyrön taajamassa. Varsinais-Suomen maakuntakaavassa alue on mer-
kitty taajamatoimintojen alueeksi merkinnällä A. Kohteen eteläpuolella kulkee ohjeelli-
nen ulkoilureitti. Kohteen eteläpuolella, Huitinperäntien toisella puolella kulkee rautatie. 
Laitos sijaitsee myös maakuntakaavan raideliikenteeseen tukeutuvan taajamatoiminto-
jen kehittämisen kohdealueella.  
 
Alueella on voimassaoleva asemakaava, Kyrön taajaman korttelin 75 asemakaavan 
muutos, joka on tullut lainvoimaiseksi 24.4.2020. Asemakaavassa purkamohallin alue 
on merkitty teollisuusrakennusten korttelialueeksi, jolla ympäristö asettaa toiminnan 
laadulle erityisiä vaatimuksia (TY). Laitoksen toimintakiinteistön länsireunassa on ase-
makaavassa merkitty puhdistettava/kunnostettava maa-alue (saa-2). Kaavaselosteen 
mukaan alueen maaperän tila on ennen rakennustoimenpiteitä tutkittava ja tarvittaessa 
kunnostettava. Erillinen varastorakennus sijaitsee 3.8.1970 hyväksytyllä asemakaava-
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alueella. Asemakaavassa varastorakennuksen alue on merkitty merkinnällä AO, oma-
kotirakennusten ja muiden enintään kahden perheen talojen korttelialue.   

 Laitoksen sijainti ja sen ympäristö 
 Laitos sijaitsee Pöytyän kunnassa Kyrön kylässä kiinteistöllä Sisula I 636-439-1-153 

osoitteessa Huitinperäntie 38, Pöytyä. Kiinteistö on hakijan omistuksessa.   
 
Laitoksen sijoituspaikka ei ole tärkeällä tai muullakaan vedenhankintaan soveltuvalla 
pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue, Takaliston 2-luokan pohjavesialue, sijaitsee 
noin 7,6 km lounaaseen.  Kroopinoja kulkee noin 180 metrin etäisyydellä kaakossa ja 
Kaulajoki noin 1,1 km etäisyydellä pohjoisessa. Lähin talousvesikaivo sijaitsee viereisel-
lä kiinteistöillä (636-439-1-117) noin 25 metrin etäisyydellä koillisessa. Lisäksi toiminta-
kiinteistöllä on oma talousvesikaivo. Muutoin kiinteistöt lähialueella ovat liittyneet kun-
nan vesihuoltolaitoksen vesijohtoverkostoon.  
 
Kiinteistön läheisyydessä on runsaasti asutusta. Lähimmät häiriintyvät kohteet sijaitse-
vat laitoksen länsi- ja lounaispuolella, noin 20-35 metrin etäisyydellä autopurkamohallis-
ta. Kiinteistön rajanaapureina kiinteistön pohjois-, koillis- ja luoteispuolella olevat asuin-
rakennukset sijaitsevat noin 32-50 metrin etäisyydellä autopurkamohallista. Etäisyys 
lähimpää päiväkotiin on noin 1 500 metriä ja lähimpään kouluun noin yksi kilometri. 
 
Kohde on merkitty maaperän tilan tietojärjestelmään. Kohteesta on laadittu maaperä-
kunnostuksen toimenpideraportti 11.1.2019 (FCG suunnittelu ja tekniikka Oy). Raportin 
mukaan kohteessa on todettu kohonneita öljyhiilivetypitoisuuksia. Kohteeseen on 
myöskin jäänyt kohonneita, osin ylemmän ohjearvon (Vna 214/2007) ylittäviä haitta-
ainepitoisuuksia. Arvion mukaan kohteeseen jäi kynnysarvon ylittäviä maa-aineksia 
noin 50 tonnia. Kohonneista jäännöspitoisuuksista ei arvioida olevan haittaa tai vaaraa 
ihmiselle tai ympäristölle sen nykyisessä käyttötarkoituksessa. Kohteessa ei arvioida 
olevan akuuttia maaperän kunnostustarvetta.  
 

 Laitoksen toiminta 
 Uyanna Export on vuonna 2005 perustettu yritys, joka ostaa, korjaa, purkaa ja myy au-

toja ja auton osia sekä kotimaahan että ulkomaille, lähinnä Afrikkaan. Ulkomaille vie-
dään sekä kokonaisia, käyttökuntoisia autoja että käyttökuntoisia auton osia. Vienti on 
yleensä vähintään kerran kuukaudessa.  
 
Yritys ostaa ajoneuvot yksityishenkilöiltä ja ajoneuvoja myyviltä yrityksiltä Suomessa. 
Purettavaksi tulevat autot haetaan omalla kalustolla tai ajetaan itse toimipaikalle. Yksi-
tyishenkilöt voivat tuoda autoja suoraan toimipaikalle. Toiminnanharjoittajalla on käy-
tössään hinausauto. Ajoneuvojen tuontia alueelle on arviolta 1-2 kertaa vuorokaudessa. 
Purkamolla tullaan käsittelemään enintään 200 romuautoa vuodessa. Purettavat autot 
esikäsitellään hallirakennuksessa.  
 
Käyttöautoja menee myyntiin tai vientiin arviolta 200 kappaletta vuodessa. Suomessa 
myytävät autot varastoidaan hallirakennuksen edessä asfaltoidulla piha-alueella. Autoja 
varastoidaan kerrallaan enintään 20 kappaletta. Katsastetut, vientiin menevät autot va-
rastoidaan hallirakennuksen pohjoispuolella olevassa varastorakennuksessa (n. 75 m2) 
jossa on asfalttipohja, kolme peltiseinää ja peltikatto. Tilassa ei ole viemäröintiä. Varas-
torakennukseen mahtuu enimmillään 24 autoa.    
 
Toimintaa harjoitetaan maanantaista lauantaihin kello 9.00-18.00. 
 
Kiinteistö on toistaiseksi aitaamaton mutta se on tarkoitus aidata 180 cm korkealla ai-
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dalla.  
 
Taulukossa 1 on esitetty myyntiin ja vientiin menevät autot ja autojen osat. 
 
Taulukko 1. Myyntiin ja vientiin menevien autojen ja autojen osien määrät ja varastointi. 
Tuote Arvio määräs-

tä/vuosi 
Enimmäisva-
rastointimää-
rä kerralla 

Varastointi-
paikka 

Myynti/vienti 

Myyntiau-
tot 

- 20 kpl Hallirakennuk-
sen etupiha 

Myynti Suo-
messa 

Katsastetut 
autot, ei 
purkua 

- 24 kpl Varastoraken-
nus 

Vienti Afrik-
kaan 

Renkaat 1000 kpl/v 50 kpl Hallirakennus 500 kpl myynti 
Suomessa ja 
500 kpl vienti 
Afrikkaan 

Akut 200 kpl/v 50 kpl Hallirakennus Myynti Suo-
messa 

Moottorit 200 kpl/v 50 kpl Hallirakennus Vienti Afrik-
kaan 

Lasit 1000 kpl/v 100 kpl Hallirakennus 200 kpl myynti 
ja 800 kpl 
vienti 

 
Purkuautojen esikäsittely 
Purettavaksi tarkoitetut autot varastoidaan 660 m2:n hallirakennuksessa ennen esikäsit-
telyä. Halliin mahtuu esikäsittelemättömiä autoja varastoon 10 kappaletta. Autot esikäsi-
tellään samassa hallissa olevan huoltomontun alueella, jossa autoista poistetaan nes-
teet, akut, renkaat, katalysaattorit, moottorit ja valot. Purkaminen tehdään käsin. Pur-
kamotyössä ei käytetä vettä eikä autoja pestä toimipaikalla. Autojen siirtely tapahtuu 
trukilla tai ajamalla.  
 
Hallirakennus on betonipohjainen ja siellä on yhteensä 8 vanhanaikaista öljynerotus-
kaivoa. Öljynerotuskaivoista yksi on osittain kuivattujen autojen varastointitilan puolella. 
Öljynerotuskaivoissa on muoviputki taitettu alaspäin, jolloin vesi menee putkesta mutta 
öljy kevyempänä jää pinnalle, jolloin se on mahdollista poistaa. Kaikki öljynerotuskaivot 
on viemäröity kolmen saostuskaivon kautta Karhunpolun tienvarsiojaan. Viemäröintipii-
rustuksia ei kuitenkaan ole.  
 
Jätteiden varastointi ja toimituspaikat 
Kuivatut autot siirretään esikäsittelypaikalta samassa hallirakennuksessa olevaan erilli-
seen tilaan johon mahtuu noin 10 autoa. Yksi öljynerotuskaivoista on osittain tämän 
kuivattujen autojen varastotilan puolella. Kuivatut autot toimitetaan Kuusakoski Oy:lle 
joko itse kuljettaen tai Kuusakoski Oy:n noutamana aina tarvittaessa.  
 
Purettavista autoista tulevat nestemäiset vaaralliset jätteet (jäteöljy, kytkin- ja jarrunes-
teet, polttoaineet, jäähdytinnesteet, tuulilasinpesunesteet) säilytetään omissa, metalli-
sissa tai muovisissa 1 000 litran säiliöissä tai metallitynnyreissä. Jäteastiat sijoitetaan 
hallin takaosaan. Ilmastointijärjestelmien nesteitä toiminnassa ei tule, koska autot ovat 
vanhoja. Nestemäiset jätteet toimitetaan tai haetaan asianmukaiseen vastaanottopaik-
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kaan aina tarvittaessa astioiden täyttyessä. Polttoainetta voidaan myös hyötykäyttää 
autoissa.  
 
Akut varastoidaan kolmessa akkulaatikossa, jotka sijoitetaan hallin takaosassa olevaan 
erilliseen tilaan. Akkuja mahtuu yhteen laatikkoon noin 50 kappaletta. Akuista osa myy-
dään Suomessa ja osa toimitetaan jätteenä Kat-Metal Oy:lle. Toiminnassa ei neutraloi-
da akkuhappoja.  
Katalysaattorit varastoidaan rullakoissa hallissa. Katalysaattorit toimitetaan Kat-Metal 
Oy:lle. 
 
Renkaat, jotka eivät mene vientiin, varastoidaan hallissa ja toimitetaan Kuusakoski 
Oy:lle. 
 
Moottorit varastoidaan hallissa ja toimitetaan Kuusakoski Oy:lle. 
 
Autot ovat suurimmalta osin niin vanhoja, että niissä ei ole ilmatyynyjä, joten niitä ei tule 
poistettavaksi. Ratit menevät vientiin, joten mahdolliset turvatyynyt menevät samalla 
vientiin. 
 
POP-yhdisteitä (pysyviä orgaanisia yhdisteitä) sisältäviä osia ei poisteta tai käsitellä 
toiminnassa vaan ne poistetaan jatkokäsittelypaikassa. Samoin kuparia, alumiinia ja 
magnesiumia sisältävät metalliosat erotellaan jatkokäsittelypaikassa murskaamossa. 
Isoja muoviosia (puskureita, kojelautoja) ei erotella laitoksella, jos ne ovat huonokuntoi-
sia vaan ne menevät kuivattujen autojen mukana murskaamolle. Hyväkuntoiset osat 
menevät vientiin. 
 
Polttokelpoiselle yhdyskuntajätteelle on ulkona jäteastia, jonka jätteenkuljetusyritys tyh-
jentää tarvittaessa.  
 
Hakemuksen yhteydessä on toimitettu jätelain 120 §:n mukainen jätteen käsittelyn seu-
ranta- ja tarkkailusuunnitelma. 
 
Taulukossa 2 on esitetty toiminnassa syntyvien jätteiden määrät ja toimituspaikat. 
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Taulukko 2. Toiminnassa syntyvät jätteet 
Jäte Jätekoodi Määrä vuodes-

sa/enimmäis-
määrä varas-
tossa 

Varastointi Toimituspaikka 

Jäteöljy 13 02 08* 2000 l / 1000 l säiliö (1000 
l) 

Fortum Waste 
Solutions Oy 

Jäähdytinneste 16 01 14* 1000 l / 500 l säiliö (1000 
l) 

Tankkipojat tms. 

Kytkin- ja jar-
runeste 

16 01 13* 50 l / 10 l säiliö (500 l) Fortum Waste 
Solutions Oy 

Tuulilasin pe-
suneste 

16 10 01* 50 l / 10 l säiliö 50 l Tankkipojat tms. 
tai hyötykäyttö 

Ilmastointijär-
jestelmän nes-
teet/kaasut 

 Ei, vanhoja auto-
ja 

 Ei, vanhoja 
autoja 

Ei, vanhoja au-
toja 

Polttoaine 13 07 01* 
13 07 02* 

50 l / 15 l säiliö (50 l) Fortum Waste 
Solutions Oy tai 
hyötykäyttö 

Renkaat 16 01 03 1000 kpl/ 50 kpl Kasoina hal-
lin sisällä 

Kuusakoski 
Oy:n kautta 
Suomen ren-
gaskierrätyksel-
le. Hyvät ren-
kaat vientiin. 

Kuivatut ajo-
neuvot 

16 01 06 200 kpl/ 5-10 kpl Varastohal-
lissa erilli-
sessä tilassa 

Kuusakoski Oy 

Akut 16 06 01* 200 kpl/ 150 kpl Varastohal-
lissa akku-
laatikoissa 

Kat-Metal Oy 

Katalysaattorit 16 08 01 300 kpl/ 30 kpl Rullakko 
hallin sisällä 

Kat-Metal Oy 

Öljysuodatti-
met 

16 01 07* suodatin menee 
moottorin muka-
na 

suodatin 
menee 
moottorin 
mukana 

suodatin menee 
moottorin muka-
na 

Sekalaiset yh-
dyskuntajätteet 

20 03 01  Jäteastia 
ulkona 

Jätteenkulje-
tusyritys 

Hiekan- ja öl-
jynerottimien 
kiinteät jätteet 

13 05 01*   Fortum Waste 
Solutions Oy 
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Moottorit  40 kpl/v  Kuusakoski Oy 
Ilma- 
/turvatyynyt 

16 01 10* vientiin ratin 
kanssa (kaikissa 
autoissa ei ole, 
vanhat autot) 

vientiin ratin 
kanssa 

vientiin ratin 
kanssa 

Lasi 16 01 20 ei poisteta erik-
seen, Kuusakos-
kelle kuivatut 
ajoneuvot sellai-
senaan. Vientiin 
esim. oven mu-
kana 

katso edelli-
nen 

Kuusakoski Oy 

Veden hankinta ja jätevedet 
Kiinteistöllä on käytössä oma talousvesikaivo. Autopurkamotoiminnassa ei synny jäte-
vesiä. Autohallirakennuksessa on viemäröinti (8 öljynerotuskaivoa) joista vedet mene-
vät kolmen saostuskaivon kautta Karhunpolun tienvarsiojaan. Samoihin saostuskaivoi-
hin johdetaan myös hallirakennuksen sosiaalitilojen (wc, suihku, keittiö) ja rakennuksen 
yhteydessä olevan asuintilan jätevedet. Viemäröinnistä ei ole piirustuksia. Erillisessä 
varastorakennuksessa ei ole viemäröintiä.  
 
Purkamohallin etupiha on asfaltoitu. Purkamohallin itäpuoli ja purkamohallin ja varasto-
rakennuksen väli ovat toistaiseksi sepeliä, mutta ne on tarkoitus asfaltoida. Purkamo-
hallin länsipuoli jätetään nykyiselleen maapohjaiseksi.  
 
Purkamohallin katon sadevedet johdetaan hallin länsipuolella sadevesikaivoon ja edel-
leen Karhunpolun tienvarsiojaan. Etupihan hulevedet johdetaan pintaa pitkin Huitinpe-
räntien ojaan, joka on kiinteistön kohdalta putkioja.  
 
Lämmitys 
Purkamohalli on lämmitetty ja se lämmitetään pääasiassa sähköllä. Varalla on öljyläm-
mitys. Hallin takaosassa hallin sisällä on 10 000 litran öljysäiliö. Säiliön valmistusvuosi 
ei ole tiedossa eikä sitä ole tarkastettu.  
 

 Ympäristökuormitus ja sen rajoittaminen 
 Toiminnasta saattaa aiheutua lyhytkestoista melua trukin käsittelyn sekä ajoneuvojen 

lastaamisen ja purkamisen yhteydessä. Muu työ tehdään sisällä eikä siitä aiheudu me-
lua ympäristöön. 
 
Kaikki ajoneuvot varastoidaan nestetiiviillä alueella. Purkuautot varastoidaan sisätilois-
sa hallirakennuksessa, myytävät autot asfaltoidulla alueella etupihalla ja vientiin mene-
vät autot asfalttipohjaisessa varastorakennuksessa. Purkuautoista poistetaan nesteet 
mahdollisimman nopeasti. Käsittelypaikka on nestetiivis. Vaaralliset jätteet varastoidaan 
sisätiloissa omissa astioissaan. Purkamohalli on lukittava.  
 

 Toiminnan vaikutukset ympäristöön ja paras käyttökelpoinen tekniikka 
 Autopurkamotoiminta tapahtuu sisätiloissa. Ulkona varastoidaan ainoastaan myyntiin 

meneviä autoja. Pienemmässä varastorakennuksessa varastoidaan vientiin lähteviä 
ajoneuvoja. Väliaikaisella varastoinnilla ei katsota olevan suurta vaikutusta ihmisten 
viihtyvyyteen tai terveyteen. Tarkoituksena on rakentaa viihtyvyyttä parantava aita. 
 
Toiminnassa ei synny mainittavaa melua. Lyhytkestoista melua voi aiheutua trukin kä-
sittelyn sekä ajoneuvojen lastaamisen ja purkamisen yhteydessä.  
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Toiminnassa otetaan huomioon käytettävien materiaalien ja menetelmien kautta mah-
dollisimman ympäristölle hyvä ja kustannustehokas tekemisen muoto. Parhaan käyttö-
kelpoisen tekniikan mukaista katsotaan olevan se, että ennen esikäsittelyä autot varas-
toidaan tiiviillä pohjalla lukittavassa hallissa. Nestemäiset jätteet tullaan varastoimaan 
omissa astioissaan erillisessä, reunakorokkeellisessa/valuma-altaallisessa tilassa. 
 

 Poikkeukselliset tilanteet ja niihin varautuminen 

 Poikkeuksellisia tilanteita voivat olla nestevuodot ja tulipalot. 
 
Ajoneuvot tarkastetaan silmämääräisesti ennen kiinteistölle tuontia. Ennen esikäsittelyä 
tapahtuviin nestevuotoihin on varauduttu säilyttämällä autot sisätiloissa alueella, joka on 
varustettu viemäröinnillä ja öljynerotuskaivolla. Kaikki ajoneuvoista poistettavat nesteet 
säilytetään omissa, niille tarkoitetuissa astioissa, eristetyssä tilassa. Vaarallisia jätteitä 
ei varastoida pitkiä aikoja. Varastointi tapahtuu sisätiloissa ja halli on lukittava. Jätteiden 
varastointisäiliöiden rikkoutumisen varalta varastointisäiliöitä tarkkaillaan ja ne vaihde-
taan tarvittaessa uusiin. Ulkona varastoitavat autot ovat hyväkuntoisia ja niiden vuodot 
ovat epätodennäköisiä. Autot varastoidaan tiiviillä pohjalla, jolloin vuotojen havainnointi 
ja leviämisen estäminen on helpompaa. Nestevuotoihin varaudutaan pitämällä kiinteis-
töllä imeytysainetta. 
 
Tulipaloihin varaudutaan ottamalla huomioon sammutuskaluston toimivuus ja saavutet-
tavuus.  
 
Lukittava halli ehkäisee ilkivaltaa kiinteistöllä.  
 

 Toiminnan ja vaikutusten tarkkailu 
 Toiminnasta vastaa alussa vain toiminnanharjoittaja. Vaarallisten jätteiden varastoin-

tisäiliöiden kuntoa tarkkaillaan toiminnan yhteydessä. Erillistä vaikutusten tarkkailua ei 
esitetä. 
 

 Vakuus 
 Toiminnanharjoittaja ei ole esittänyt vakuutta toiminnalle. 

 
 LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY 
 Lupahakemuksesta tiedottaminen 
 Asian vireilläolosta on kuulutettu ympäristönsuojelulain 44 §:n mukaisesti 28.4.-

28.5.2020 Kosken Tl kunnan ja Pöytyän kunnan ilmoitustauluilla sekä Kosken Tl kun-
nan internetsivuilla ympäristönsuojelun sähköisellä ilmoitustaululla. Ilmoitus kuulutuk-
sesta on julkaistu Auranmaan Viikkolehdessä 28.4.2020. Niille asianosaisille, joita asia 
erityisesti koskee, on lisäksi tiedotettu erikseen lupahakemuksesta 24.4.2020. Asiakirjat 
ovat olleet kuulutusajan nähtävillä Kosken Tl kunnanvirastolla ja Pöytyän kunnan Kyrön 
toimipisteessä sekä ympäristönsuojelun sähköisellä ilmoitustaululla Kosken Tl kunnan 
internetsivuilla. 
 

 Tarkastukset, neuvottelut ja katselmukset 
 Kohteessa on suoritettu tarkastus 20.2.2020. Tarkastuskertomus on liitetty hakemus-

asiakirjoihin.  
 

 Lausunnot, muistutukset ja mielipiteet 
 Ympäristölupahakemuksesta on 24.4.2020 pyydetty lausunnot Pöytyän kunnanhallituk-
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selta, Pöytyän kunnan terveydensuojeluviranomaiselta ja Varsinais-Suomen pelastus-
laitokselta. 
 
Pöytyän kunnanhallitus toteaa lausuntonaan (19.5.2020), että autopurkamotoiminnalle 
ei ole estettä korttelin 75 tontin 1 osalta.  
 
Pöytyän kunnan terveydensuojeluviranomainen toteaa lausuntonaan (29.4.2020), että 
polttoainesäiliö tulee varustaa suoja-altaalla. Huoltomonttu on varustettava määräysten 
mukaisella öljynkeräyskaivolla tai, jos monttu viemäröidään, niin määräysten mukaisella 
öljynerotuskaivolla. Toiminta-alueen piha tulisi pinnoittaa vettä läpäisemättömällä pin-
noitteella ja muotoilla siten, että valumavedet voidaan kerätä ja johtaa hallitusti hiekan- 
ja öljynerotuskaivojen kautta maastoon. Näillä toimilla pyritään estämään mahdollinen 
talousveden saastuminen.   
 
Varsinais-Suomen pelastuslaitos toteaa lausuntonaan (2.6.2020), että mahdollisesti 
alueella tapahtuvan tulipalon sammuttamisen mahdollistamiseksi toiminnanharjoittajan 
tulee suunnitella ja esittää riittävät toimenpiteet siitä, miten estetään palon leviäminen. 
Suunnitelmiin kuuluu myös tilapäisesti varastoitujen autonrenkaiden sijoitus tontilla. 
Autonrenkaiden säilytys ulkona rakennuksen välittömässä läheisyydessä on kielletty. 
Toiminnanharjoittajan tulee suunnitella mahdollisuudet tarvittavan sammutusveden 
saamiseen pelastustoimen käyttöön sekä toimenpiteet sammutusvesien leviämisen 
rajaamiseksi. Vaarallisten kemikaalien varastointi ja käsittely tulee järjestää alueella 
siten, että kemikaalien vuodot ovat kaikissa olosuhteissa hallittavissa ja kerättävissä 
talteen. Toiminnanharjoittajan tulee laatia räjähdyssuojausasiakirja (ATEX) jossa mää-
rittelee tilaluokitukset ja tarvittavat suojaustoimenpiteet palavien nesteiden käsittelyssä 
autopurkamon toiminnassa. Kohteessa ei saa aloittaa yritystoimintaa ennen kuin pelas-
tusviranomainen on suorittanut palotarkastuksen, jossa tarkastetaan kiinteistön soveltu-
vuus palo- ja kemikaaliturvallisuuden osalta autopurkamotoimintaan.  
 
Lausunnot kokonaisuudessaan on liitetty hakemusasiakirjoihin.  
 
Hakijan vastine 
Hakijalle on 3.6.2020 lähetetty vastinepyyntö lupahakemuksesta annetuista lausunnois-
ta. Hakija toimitti vastineensa 9.6.2020 (dnro 295-019/2019). Vastineessa hakija toteaa 
terveydensuojeluviranomaisen lausuntoon, että polttoainesäiliö on varustettu suoja-
altaalla ja huoltomonttu on varustettu öljynerotuskaivolla. Ajoneuvojen käsittely tapah-
tuu sisätiloissa ja ulkona säilytetään vain hyväkuntoiset ajoneuvot. Varsinais-Suomen 
pelastuslaitoksen lausuntoon todetaan, että kiinteistöllä on riittävästi sammuttimia ja 
nopeasti saatavilla oleva vesipiste letkuineen. Renkaat säilytetään omalla paikallaan 
kiinteistön sisätiloissa. Renkaita ei säilytetä kerralla suurta määrää. Kiinteistöllä on käy-
tössä kaivo, jossa on riittävästi vettä mahdollista sammutusta varten. Sisätiloissa on 
kahdeksan lattiakaivoa mahdollisen sammutusveden keräämistä varten. Kaikissa vaa-
rallisten jätteiden varastointia varten olevissa astioissa on suoja-astia. Rakennamme 
myös vaarallisten jätteiden säilytyspaikalle valuma-altaan, joka estää nesteiden leviä-
misen ongelmatilanteessa. Laadimme räjähdyssuojausasiakirjan. Toiminta on tarkoitus 
aloittaa ympäristöluvan saamisen jälkeen.  
 
Vastine kokonaisuudessaan on liitetty hakemusasiakirjoihin. 
 

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Jonna Hostikka 
 
Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys: 
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 LUPAPÄÄTÖS 
 Ympäristönsuojelulautakunta päättää myöntää Uyanna Exportille ympäristönsuojelulain 

27 §:n mukaisen luvan autopurkamotoiminnalle Pöytyän kunnassa kiinteistölle Sisula 
636-439-1-153 osoitteessa Huitinperäntie 38, Pöytyä.  
 
Saadut lausunnot ja hakijan vastine on huomioitu lupamääräyksistä ja perusteluista 
ilmenevällä tavalla. 
 
Toiminta on sijoitettava ja mitoitettava sekä toimintaa on harjoitettava hakemuksessa 
esitetyn mukaisesti, ellei lupamääräyksissä toisin määrätä. 
 

 LUPAMÄÄRÄYKSET 
 

 Yleiset lupamääräykset 
 1. Laitoksella saa ottaa vastaan ja esikäsitellä romuajoneuvoja (jäteluokat 16 01 06 ja 

16 01 04*) enintään 200 kappaletta vuodessa.  
 
Laitoksella saa varastoida kerrallaan enintään 15 esikäsittelemätöntä romuajoneu-
voa ja enintään 15 kuivattua romuajoneuvoa. 
 
Toimintaa saa harjoittaa maanantaista lauantaihin klo 9.00-18.00, ei kuitenkaan py-
häpäivinä.  

 
2. Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä alueelle vastaanotettavista romuajoneuvojen 

laadusta ja määrästä. Alueelle ei saa vastaanottaa muita kuin lupamääräyksessä 1 
mainittuja jätteitä. Mikäli alueelle tuodaan muita jätejakeita, tulee ne viipymättä pa-
lauttaa jätteen toimittajalle tai toimittaa sellaiselle vastaanottajalle, jolla on jätelain 
mukainen oikeus ottaa vastaan kyseistä jätettä.  

 
3. Toiminnan asianmukaista hoitoa, käyttöä ja niihin liittyvää toiminnan tarkkailua var-

ten laitokselle tulee nimetä vastuuhenkilö. Vastuuhenkilön nimi ja yhteystiedot tulee 
ilmoittaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Tiedot tulee pitää ajan tasalla. 
 

4. Toiminta-alueen siisteydestä tulee huolehtia. Toiminta tulee järjestää siten, että siitä 
ei aiheudu roskaantumista, epäsiisteyttä, maiseman rumentumista taikka ympäris-
tön, pinta- tai pohjavesien tai maaperän pilaantumista tai niiden pilaantumisen vaa-
raa.  
 

5. Asiaton pääsy ja luvaton jätteen tuominen alueelle on estettävä alueen aitaamisella 
ja lukittavalla portilla. Aidan tulee olla alueen kaavamääräyksen mukainen. Aita ja 
portti on pidettävä kunnossa ja portin tulee olla lukittuna muutoin kuin toiminta-
aikana. Alue tulee aidata ja lukittava portti asentaa 30.9.2020 mennessä.   

 
 Romuajoneuvojen esikäsittely ja varastointi 
 6. Purettavaksi tulevat ajoneuvot tulee tarkastaa heti, kun ne otetaan vastaan. Mahdol-

liset vuodot tulee kerätä talteen välittömästi ja ajoneuvo tulee kuivattaa mahdolli-
simman nopeasti.   
 
Esikäsittelemättömät autot tulee vastaanottaa ja varastoida sekä esikäsittelyn ja 
purkamisen tulee tapahtua nestetiiviiksi pinnoitetun purkamohallin sisällä.  
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7. Romuajoneuvoista on poistettava valtioneuvoston asetuksen romuajoneuvoista se-
kä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa (123/2015) liitteen 2 
kohdissa 3. ja 4. luetellut osat ja materiaalit.  
 
Esikäsittelyn yhteydessä romuajoneuvoista on poistettava ilmastointijärjestelmän si-
sältämät kylmäaineet. Kylmäaineen talteenottoa varten esikäsittelijällä tulee olla 
Turvatekniikan keskuksen pätevöittämä vastuuhenkilö ja työntekijät sekä kylmäai-
neiden talteenotossa tarvittavat työvälineet.  

 
Mikäli esikäsiteltäviksi osoitettuja ajoneuvoja ei esikäsitellä edellä esitetyssä laajuu-
dessa, on ajoneuvot toimitettava mahdollisimman pian esikäsiteltäväksi laitokseen, 
jolla on ympäristölupa esikäsittelytoimintaan. Esikäsittelemättömiä romuajoneuvoja 
ei saa käsitellä siten (esimerkiksi kasaaminen, kattojen sisään painaminen tai pak-
kaaminen kuljetusvälineeseen), että niiden osien uudelleenkäyttö ja esikäsittely vai-
keutuu. 

 
8. Esikäsitellyt (kuivatut) ajoneuvot tulee varastoida tähän tarkoitukseen osoitetulla 

rakennetulla ja kantavalla alueella. Ensisijaisesti esikäsitellyt ajoneuvot tulee varas-
toida hallissa.  
 
Uudelleenkäyttöön soveltuvat romuajoneuvojen osat ja purkutuotteet on varastoita-
va järjestelmällisesti ja asiamukaisissa tiloissa siten, että ne voidaan toimittaa uu-
delleenkäyttöön, kierrätykseen tai muuten hyödynnettäväksi. Öljyiset varaosat on 
säilytettävä nestetiiviiksi pinnoitetussa tilassa.  Renkaille on oltava kiinteistöllä va-
rastointipaikka erillään muista jätteistä ja rakennuksista palovaaran estämiseksi.  

 
 Jätehuolto ja kemikaalien varastointi 
 9. Toiminnassa muodostuvat jätteet on lajiteltava ja säilytettävä toisistaan erillään. 

Toiminnassa tulee huomioida jätelain mukainen etusijajärjestys mahdollisuuksien 
mukaan.  
 

10. Vaarallisia jätteitä ei saa sekoittaa keskenään tai muihin jätteisiin. Vaaralliset jätteet 
on varastoitava kullekin jätetyypille tarkoitetuissa astioissa, säiliöissä tai pakkauk-
sissa katetussa ja lukitussa tilassa. Vaarallisten jätteiden varastosäiliöissä on oltava 
jätteen laatua ja vaarallisuutta osoittavat merkinnät.  
 
Nestemäiset vaaralliset jätteet on varastoitava valuma-altaallisissa astioissa tai tii-
viillä reunuksellisella tai reunakorokkeiden varastoidussa tilassa siten, että mahdol-
lisissa vuototapaukissa vuodon ei ole mahdollista päätyä ympäristöön tai viemäriin. 
Suoja-altaan tilavuuden on oltava vähintään saman suuruinen kuin suurimman säi-
liön tilavuus. Edellä mainitut suojausrakenteet on oltava valmiina ennen toiminnan 
aloittamista.  
 
Vaarallista jätettä luovutettaessa on jätteiden siirrosta laadittava siirtoasiakirja.  
 

11. Jätteet on toimitettava käsiteltäväksi riittävän usein varastointitilojen riittävyyden 
varmistamiseksi. Vaaralliset jätteet sekä toiminnassa mahdollisuuksien mukaan 
poistettavat POP-yhdisteitä (pysyviä orgaanisia yhdisteitä) sisältävät jätteet tulee 
toimittaa käsiteltäväksi vähintään kerran vuodessa. Jätteet tulee toimittaa sellaiselle 
vastaanottajalle jolla on jätelain mukainen oikeus vastaanottaa kyseistä jätettä. 
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12. Polttonestesäiliöiden tulee soveltua käyttötarkoitukseensa ja ne tulee sijoittaa kova-
pohjaiselle alustalle. Säiliöiden sijoittaminen tiiviille pohjalle on suositeltavaa. 
Maanpäälliset säiliöt suositellaan varustamaan katoksella ja valuma-altaalla ellei 
säiliöt ole kaksivaippaisia. Mikäli polttonestesäiliö uusitaan, tulee uuden säiliön olla 
kaksoisvaippasäiliö tai säiliö tulee sijoittaa valuma-altaalliseen katokseen. Mikäli 
polttonestesäiliöissä havaitaan vaurioita, jotka voivat johtaa päästöjen syntymiseen, 
tulee vauriot korjata välittömästi. Maanpäällisten polttonestesäiliöiden kunto tulee 
tarkastuttaa ensimmäisen kerran 15 vuoden kuluttua käyttöönotosta ja sen jälkeen 
tarkastuksessa todetun kuntoluokituksen mukaisesti tarkastuspöytäkirjaan kirjatun 
määräajan puitteissa. Säiliötarkastuspöytäkirja on säilytettävä ja pyydettäessä esi-
tettävä ympäristönsuojeluviranomaiselle. Kaikissa säiliöissä tulee olla ylitäytönesti-
met ja tankkauskäytössä olevissa säiliöissä tulee lisäksi olla laponestot.  
 
Kiinteistön lämmitysöljysäiliö tulee tarkastuttaa vuoden kuluessa päätöksen anto-
päivästä.  

 
 Jätevedet 
 13. Purkamohallin koko viemäröinti, pois lukien sosiaalitilat ja asuintilat, tulee johtaa 

rasvan- ja öljynerotuskaivon kautta. Öljynerotuskaivon jälkeen tulee olla sulkuventtii-
likaivo, joka on sijoitettava, merkittävä ja suojattava siten, että kaivoon on esteetön 
pääsy ja sulkuventtiili on suljettavissa kaikissa olosuhteissa.  Öljynerottimen tulee 
olla I-luokan öljynerotin, jos vedet johdetaan öljynerotuskaivosta ojaan, tai II-luokan 
öljynerotin, mikäli vedet johdetaan kunnan vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon. 
Mahdollisesta johtamisesta viemäriverkostoon tulee sopia kunnan vesihuoltolaitok-
sen kanssa erikseen. Viemäröinnin osalta tulee varmistaa, että purkamohallin kaikki 
jätevedet johdetaan öljynerotus- ja sulkuventtiilikaivon kautta. Vaihtoehtoisesti pur-
kamohallin jätevedet voidaan johtaa umpisäiliöön tai hallin viemärit voidaan sulkea 
luotettavalla tavalla siten, että jätevesien pääsy viemäriä pitkin ulos estyy.  
 
Viemäröinnin muutostyöt tulee tehdä ennen toiminnan aloittamista. Suunnitelma 
viemäröinnistä tulee esittää valvontaviranomaiselle vähintään kuukausi ennen toi-
menpiteisiin ryhtymistä. Suunnitelmassa tulee esittää hallin viemärilinjat ja niissä 
tehtävät mahdolliset muutokset, öljynerotuskaivon/-kaivojen sijainnit, sulkuventtiili-
kaivon/-kaivojen sijainnit ja jätevesien johtaminen sulkuventtiilikaivon jälkeen. Suun-
nitelma tulee toimittaa myös mahdollisesta viemärien sulkemisesta tai umpisäiliön 
asentamisesta.  
 
Öljynerotuskaivot on tarkistettava vähintään kerran vuodessa ja tyhjennettävä tarvit-
taessa. Kaivoista tyhjennetyt lietteet, sakat, hiekat ja öljyiset jätevedet on toimitetta-
va vastaanottajalle, jolla on jätelain mukainen lupa vastaanottaa kyseistä jätettä. Öl-
jynerotuskaivojen tarkistamisesta ja tyhjentämisestä tulee pitää kirjaa. Sulkuventtiilin 
toiminta on tarkistettava vähintään kerran vuodessa ja tarkistamisesta tulee pitää kir-
jaa. 

 
14. Sosiaalitiloista muodostuvat jätevedet on johdettava kunnan vesihuoltolaitoksen 

viemäriverkostoon 31.12.2020 mennessä. Liittymisestä tulee sopia kunnan vesi-
huoltolaitoksen kanssa erikseen.  

 
 Melu 
 15. Toiminnasta aiheutuva melu ei saa lähimmissä häiriintyvissä kohteissa ylittää asu-

miseen käytettävien alueiden oleskelupihoilla A-painotetun ekvivalenttitason päivä-
ohjearvoa 55 dB eikä loma-asumiseen käytettävien alueiden oleskelupihoilla päivä-
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ohjearvoa 45 dB. Valvontaviranomainen voi tarvittaessa edellyttää toiminnanharjoit-
tajaa selvittämään toiminnan aiheuttaman melutason ja ryhtymään tarvittaviin toi-
menpiteisiin meluhaitan vähentämiseksi.  
 

 Häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet 
 16. Toiminta tulee järjestää siten, että häiriöihin, onnettomuuksiin ja poikkeuksellisiin 

tilanteisiin tulee varautua ennakolta.  Vahinko- ja onnettomuustilanteiden, kuten eri-
laisten neste- ja polttoainevuotojen, varalle on alueella oltava riittävä määrä imey-
tysmateriaalia aina saatavilla. Vuotoina ympäristöön päässeet vaaralliset jätteet, 
polttoaineet ja muut aineet on kerättävä välittömästi talteen. 
 
Häiriötilanteista ja muista poikkeuksellisista tilanteista, joissa on aiheutunut tai uh-
kaa aiheutua määrältään tai laadultaan tavanomaisesta poikkeavia päästöjä, on vii-
vytyksettä ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.  

 
 Paras käyttökelpoinen tekniikka 
 17. Toiminnanharjoittajan tulee olla riittävästi selvillä tässä luvassa tarkoitetun toiminnan 

parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisestä ja varautua tarvittaessa sen käyt-
tämiseen toiminnassaan. Toimintaa tulee myös muuten pyrkiä kehittämään mahdol-
lisimman vähän ympäristöhaittoja aiheuttavaksi. 

 
 Toiminnan tarkkailu ja raportointi 
 18. Purkamohallin rakenteiden, jätteiden varastointisäiliöiden ja valuma-altaiden kuntoa, 

kuten halkeilua ja painumia, tulee tarkkailla säännöllisesti ja havaitut viat tulee korja-
ta viipymättä.  
 

19. Jos käsiteltävän jätteen laatu tai määrä taikka käsittelyn järjestelyt muuttuvat, on 
laitokselle laadittua jätteen käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelmaa arvioitava 
ja tarvittaessa tarkistettava ja ilmoitettava tästä valvontaviranomaiselle.  
 

20. Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa laitoksen toiminnasta. Yhteenveto kirjanpi-
dosta tulee toimittaa valvontaviranomaiselle vuosittain seuraavan vuoden  maalis-
kuun loppuun mennessä. Vuosiyhteenvedon tulee sisältää ainakin seuraavat tiedot: 

 vastaanotettujen romuajoneuvojen määrä, laji, laatu, alkuperä, vastaanot-
toajankohdat ja toimituspaikat 

 toiminnassa syntyneet jätteet, niiden määrä ja laatu sekä toimituspaikat 
varastossa olevien esikäsittelemättömien ajoneuvojen, esikäsiteltyjen ajo-
neuvojen ja eri jätejakeiden määrät toimintavuoden lopussa 

 tiedot öljynerotuskaivojen tarkastuksista ja tyhjennyksistä sekä sulkuvent-
tiilin tarkastuksista 

 tiedot vuoden aikana sattuneista häiriötilanteista ja muista poikkeukselli-
sista tilanteista ja niihin liittyvistä toimenpiteistä 

 
Jätteet tulee luokitella vuosiraportointiin valtioneuvoston asetuksen jätteis-
tä (179/2012) liitteen 4 mukaisin jätekoodein. 

 
Vuosiraportoinnin perusteena olevat asiakirjat kuten käyttöpäiväkirjat, jätekirjanpi-
to, häiriöraportit, huoltotodistukset ja vastaavat on säilytettävä vähintään kuuden 
(6) vuoden ajan. Kirjanpito on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle. 

 
21. Toiminnassa tapahtuvista olennaisista muutoksista, toiminnanharjoittajan vaihtumi-

sesta, toiminnan pitkäaikaisesta keskeyttämisestä tai toiminnan lopettamisesta on 
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ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.  
 

22. Toiminnanharjoittajan on hyvissä ajoin, viimeistään 6 kuukautta ennen toiminnan 
lopettamista, esitettävä valvontaviranomaiselle yksityiskohtainen suunnitelma toi-
minnan lopettamisesta ja siihen liittyvistä toimista. Suunnitelman tulee sisältää jäte-
huoltoa ja alueen maaperän pilaantuneisuuden tutkimista koskevat tarvittavat toi-
menpiteet. Alueen maaperän puhdistustarve arvioidaan erikseen. Toiminnan päät-
tyessä varastoidut jätteet on toimitettava asianmukaiseen vastaanottopaikkaan.  

 
 Vakuus 
 23. Toiminnanharjoittajan on asetettava jätteen hyödyntämis- ja käsittelytoimintaa var-

ten vakuus, jonka suuruus on 5 000 euroa. Vakuustodistus on toimitettava Kosken 
Tl ympäristönsuojelulautakunnalle kuukauden kuluessa tämän päätöksen lainvoi-
maiseksi tulemisesta. Vakuudeksi hyväksytään takaus, vakuutus tai pantattu talle-
tus. Vakuuden antajan on oltava luotto-, vakuutus- tai muu ammattimainen rahoitus-
laitos, jolla on kotipaikka Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa. Vakuus 
on asetettava Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunnan eduksi. Vakuuden on oltava 
voimassa yhtäjaksoisesti tai määrävälein uusittuna vähintään kolme kuukautta va-
kuuden kattamien toimien suorittamisesta ja niiden ilmoittamisesta valvontaviran-
omaiselle. Uusi vakuus on asetettava aina ennen vakuuden voimassaolon päätty-
mistä. Vakuuden hyväksymisestä laskutetaan kulloinkin voimassa olevan Kosken Tl 
ympäristönsuojelun maksutaksan mukaisesti.  

 
 Asetuksen ja muiden säädösten noudattaminen  
 Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan 

määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassa-
olosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 70 §)  
 

 PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT 
 

 Lupaharkinnan perusteet ja luvan myöntämisen edellytykset 
 Hakemusasiakirjojen ja tämän päätöksen mukaisesti harjoitettu toiminta täyttää ympä-

ristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset sekä 
ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on säädetty.  
 
Toimittaessa tämän päätöksen mukaisesti laitoksen toiminnasta ei aiheudu terveyshait-
taa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän ja pohjave-
den pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista, kohtuutonta haittaa 
naapureille tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista 
toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitet-
tua kohtuutonta rasitusta. Toiminta täyttää jätelain vaatimukset jätteiden määrän vähen-
tämisestä ja jätteiden hyödyntämisestä. Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon 
toiminnan aiheuttaman pilaantumisen todennäköisyys ja onnettomuusriski sekä alueen 
kaavamääräykset. 
 
Hakemusasiakirjojen perusteella laitoksen toiminnan voidaan arvioida olevan tämän-
hetkisen parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaista.  
 

 Lupamääräysten perustelut 
 Lupamääräys 1. Ympäristönsuojelulain (527/2014) 58 §:n mukaan jätteen käsittelyä 

koskeva ympäristölupa voidaan rajoittaa tietynlaisen jätteen käsittelyyn. Rajaus on tehty 
hakemuksen mukaisiin jätteisiin. Rajoittamalla jätteiden varastointimääriä voidaan en-
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nakolta ehkäistä toiminnasta mahdollisesti aiheutuvia ympäristöhaittoja kuten liikavaras-
toinnista aiheutuvaa roskaantumista. Toiminta-aikarajat on asetettu, jotta vähennetään 
toiminnasta aiheutuvaa häiriötä lähimmille häiriintyville kohteille.  
 
Lupamääräys 2. Romuajoneuvojen vastaanoton tulee olla valvottua, jotta tuotavien ajo-
neuvojen määrää ja laatua voidaan seurata ja siten estää muiden jätteiden tuominen 
alueelle. Jos laitokselle tuodaan jätettä, jonka vastaanottoa ei ole hyväksytty ympäristö-
luvassa, on toiminnanharjoittajan jätelain 29 §:n perusteella velvollinen toimittamaan 
jätteen asianmukaiseen vastaanottopaikkaan, jos kuormaa ei saada palautettua takai-
sin jätteen toimittajalle.  
 
Lupamääräys 3. Jätelain 141 §:n mukaan jätteenkäsittelylaitoksen tai –paikan toimin-
nanharjoittajan on nimettävä vastuuhenkilö toiminnan asianmukaista hoitoa, käyttöä, 
käytöstä poistamista ja niihin liittyvää toiminnan seurantaa ja tarkkailua varten. Yhteys-
tiedot tulee toimittaa valvontaviranomaiselle valvontatyötä varten ja mahdollisten poik-
keustilanteiden varalta, jotta varmistetaan viivytyksetön yhteydenotto toimijaan.  
 
Lupamääräys 4. Toiminta ei saa aiheuttaa haju- tai meluhaittaa, maaperän tai pinta- tai 
pohjavesien pilaantumista tai sen vaaraa, epäsiisteyttä, maiseman rumentumista eikä 
ympäristön roskaantumista tai muutakaan vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. 
Jätelain 72 §:n mukaan roskaaja on velvollinen puhdistamaan roskaantuneen alueen. 
Ympäristönsuojelulain 7 §:n mukaan toiminnanharjoittajalla on velvollisuus järjestää 
toimintansa niin, että ympäristön pilaantuminen voidaan ehkäistä ennakolta. Toiminnan 
päästöt tulee rajoittaa mahdollisimman vähäisiksi. Ympäristönsuojelulain 14 §:ssä sää-
detään toiminnan pilaantumisen torjuntavelvollisuudesta, 16 §:ssä maaperän pilaamis-
kiellosta ja 17 §:ssä pohjaveden pilaamiskiellosta.   
 
Lupamääräys 5. Jätelain 13 §:n mukaan jätteiden käsittelypaikan sijoittamisessa, raken-
tamisessa, käytössä ja käytön jälkeisessä hoidossa on huolehdittava siitä, ettei jäte-
huollosta aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavia päästöjä mukaan lukien 
melua ja hajua taikka viihtyisyyden vähentymistä. Toiminnan laitoksen tai paikan on 
lisäksi sovelluttava ympäristöön ja maisemaan. Sen vuoksi asiaton pääsy jäteaseman 
alueelle, ilkivalta ja jätteen luvaton tuominen alueelle on estettävä rakenteellisin keinoin. 
Autopurkamoiden luvittamista ja valvontaa koskevan ohjeen (Ympäristöhallinnon ohjeita 
3/2017) mukaan sekä esikäsittelemättömien että esikäsiteltyjen romuajoneuvojen va-
rastointipaikan tulee olla aidattu siistillä aidalla ja alueella tulee olla lukittava portti. Oh-
jeen mukaan portti on pidettävä lukossa toiminta-aikojen ulkopuolella ja aita ja portti 
tulee pitää kunnossa. Asemakaavassa (Kyrön taajama, korttelin 75 asemakaavan muu-
tos) on edellytetty, että varastotiloina käytettävät piha-alueen osat on näkösuojattava 
vähintään 1,8 metriä korkealla aidalla tai seinäkkeellä varustetulla katoksella. 
 
Lupamääräykset 6-7. Valtioneuvoston asetuksen 123/2015 (myöhemmin romuajoneu-
voasetus) liitteessä 2 on säädetty esikäsittelyä edeltävän varastointipaikan vähimmäis-
vaatimuksista, esikäsittelypaikan vaatimuksista ja esikäsittelyssä tehtävistä toimista. 
Esikäsittelyä edeltävä varastointipaikka edellyttää nestetiiviiksi pinnoitettua aluetta, jos-
sa on nestevuotojen keräysjärjestelmä, öljyjen ja rasvojen erottimet ja asianmukainen 
jäte- ja valumavesien käsittelylaitteisto. Asetuksen 7 §:n mukaan romuajoneuvojen va-
rastoinnissa ja esikäsittelyssä on huolehdittava muun muassa siitä, että estetään toi-
minnasta aiheutuva vaara tai haitta terveydelle tai ympäristölle. Romuajoneuvot tulee 
tarkastaa niiden saapuessa, jotta mahdolliset vuodot saadaan otettua heti talteen. Ajo-
neuvon mahdollisimman nopealla kuivaamisella vähennetään nestevuotojen mahdolli-
suutta. Näillä toimilla estetään ympäristölle aiheutuvaa haittaa ja vaaraa sekä maape-
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rän tai pohjaveden pilaantumista (YSL 16 ja 17 §). Romuajoneuvoasetuksen liitteen 2 
kohdan 5 mukaan varastoinnissa on vältettävä nesteitä sisältävien osien, hyödynnettä-
vien osien ja varaosien vaurioituminen, jonka vuoksi on määrätty esikäsittelemättömien 
romuajoneuvojen käsittelystä.  
 
Ympäristönsuojelulain 159 §:n mukaan otsoniasetuksen ja F-kaasuasetuksen liitteen I 
mukaisia aineita käsittelevällä tai niitä sisältäviä laitteita tai järjestelmiä asentavalla, 
kunnossapitävällä, huoltavalla tai niiden jätehuoltoa suorittavalla henkilöllä ja toimin-
nanharjoittajalla on oltava aineiden päästöjen ehkäisemiseksi edellytetty riittävä päte-
vyys. Pätevyyden osoittamisesta on säädetty 159 §:ssä ja valtioneuvoston asetuksessa 
fluorattuja kasvihuonekaasuja tai otsonikerrosta heikentäviä aineita sisältävien laitteiden 
käsittelijän pätevyysvaatimuksista (766/2016). 
 
Lupamääräys 8. Jätelain 13 §:n mukaan jätteen käsittelylaitoksen käytössä on huoleh-
dittava siitä, ettei jätehuollosta aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavia 
päästöjä mukaan lukien melua ja hajua taikka viihtyisyyden vähentymistä. Toiminnan, 
laitoksen tai paikan on lisäksi sovelluttava ympäristöön ja maisemaan. Esikäsitellyt ajo-
neuvot tulee varastoida niille osoitetulla, kantavalla alueella ja ensisijaisesti hallissa 
edellä mainittujen haittojen estämiseksi. Uudelleenkäyttöön soveltuvien osien ja purku-
tuotteiden varastointi tulee olla järjestelmällistä ja toteuttaa asianmukaisissa tiloissa, 
jotta estetään niistä mahdollisesti aiheutuvia haittoja ympäristöön ja maaperän tai poh-
javeden pilaantumista. Romuajoneuvoasetuksen liitteen 2 kohdan 2 mukaan esikäsitte-
lypaikassa on oltava asianmukainen käytettyjen renkaiden varasto, jossa palovaara ja 
liian suuren varaston kertyminen ehkäistään.  
 
Lupamääräys 9. Jätelain 8 §:n mukaan kaikessa toiminnassa on noudatettava etusija-
järjestystä. Ammatti- tai laitosmaisesti jätettä käsittelevän on noudatettava etusijajärjes-
tystä sitovana velvoitteena siten, että saavutetaan kokonaisuutena arvioiden lain tarkoi-
tuksen kannalta paras tulos. Jätelain 15 §:n mukaan lajiltaan ja laadultaan erilaiset jät-
teet on kerättävä ja pidettävä toisistaan erillään siinä laajuudessa kuin se on terveydelle 
tai ympäristölle aiheutuvan vaaran tai haitan ehkäisemiseksi, etusijajärjestyksen nou-
dattamiseksi taikka jätehuollon asianmukaiseksi hoitamiseksi tarpeellista sekä teknises-
ti ja taloudellisesti mahdollista.  
 
Lupamääräys 10. Määräys on annettu jätelain 16 §:n ja valtioneuvoston asetuksen jät-
teistä (179/2012, myöhemmin jäteasetus) 8 §:n perusteella, joissa säädetään vaaralli-
sen jätteen pakkauksesta. Vaarallisen jätteen merkitsemisestä on säädetty jätelain 16 
§:ssä ja jäteasetuksen 9 §:ssä. Vaarallisen jätteen sekoittaminen ja laimentaminen on 
kielletty jätelain 17 §:ssä.  
 
Vaarallisten jätteiden varastoinnista annetulla määräyksellä varmistetaan varastoinnin 
rakenteellisin suojaustoimenpitein, että toiminnasta ei aiheudu ympäristön pilaantumista 
tai sen vaaraa.  
 
Jätelain 121 §:n mukaan jätteen haltijan on laadittava siirtoasiakirja muun muassa vaa-
rallisesta jätteestä.  
 
Lupamääräys 11. Alueelle ei saa kertyä liiaksi varastoitavaa jätettä, vaan jätteet tulee 
toimittaa säännöllisesti asianmukaiseen hyötykäyttöön tai loppukäsittelyyn jottei alueelle 
synny epäsiisteyttä. Varastointitilojen riittävyyden varmistamisella ehkäistään myös 
maaperän tai pinta- tai pohjavesien pilaantumista ja sen vaaraa. Jätelain 29 §:ssä on 
säädetty, että jätteen saa luovuttaa vain sille, jolla on jätelain 11 luvun mukaisen jäte-
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huoltorekisteriin hyväksymisen tai merkitsemisen perusteella oikeus ottaa vastaan ky-
seistä jätettä tai ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan tai ympäristönsuojelun 
tietojärjestelmään rekisteröinnin perusteella oikeus ottaa vastaan kyseistä jätettä. Jät-
teen saa luovuttaa myös vastaanottajalle, jolta ei edellytetä edellä mainittuja menette-
lyä, jos tällä on riittävä asiantuntemus sekä taloudelliset ja tekniset valmiudet jätehuol-
lon järjestämiseen.  
 
Lupamääräys 12. Polttonestesäiliöiden tarkastamisvelvoitteella ja tarkkailulla varmistu-
taan säiliöiden tiiveydestä, varmistetaan säiliöiden käyttökelpoisuus ja ehkäistään vuo-
tojen syntymistä. Vuotojen syntymistä ehkäistään myös polttonestesäiliöiden sijoittami-
sella vähintään kovapohjaiselle alustalle, joka estää säiliön painumista ja ulkopuolista 
syöpymistä. Vuotojen syntymistä ehkäistään ylitäytönestimen asentamisella, joka vä-
hentää vahinkoja täytön yhteydessä sekä laponeston asentamisella (tankkaussäiliöt), 
joka estää lappovirtauksen tankkausletkun katketessa tai pudotessa maahan. Säiliöiden 
vaihtamistilanteissa vaadittavat kaksivaippaiset säiliöt tai katoksella ja suoja-altaalla 
varustetut säiliöt parantavat ympäristön suojelua ja ehkäisevät vesistöjen ja maaperän 
pilaantumisen riskiä. Kiinteistöllä olevaa säiliötä ei ole tarkastettu määräyksessä anne-
tun aikarajan puitteissa (15 vuotta käyttöönotosta) joten säiliön tarkastamiselle on an-
nettu määräaika.  
 
Lupamääräys 13. Romuajoneuvoasetuksen liitteessä 2 on vähimmäisvaatimukset ro-
muajoneuvojen esikäsittelyä edeltävälle varastointipaikalle ja esikäsittelypaikalle. Aluei-
den tulee olla asianmukaisia nestetiiviiksi pinnoitettuja alueita, jotka on varustettu nes-
tevuotojen keräysjärjestelmällä sekä öljyjen ja rasvojen erottimilla. Lisäksi tulee olla 
asianmukainen jäte- ja valumavesien käsittelylaitteisto. Koska esikäsittelyä odottavien 
autojen varastointitila sekä käsittelypaikka on viemäröity, tulee siellä olla asianmukaiset 
rasvan- ja öljynerotuskaivot. Öljynerotuskaivolta edellytetty erotuskyvyn vaatimustaso 
on riippuvainen siitä, johdetaanko jätevedet kunnalliseen viemäriin vai maastoon 
(ojaan). Öljynerotuskaivon jälkeen tulee olla sulkuventtiilikaivo, jotta mahdollisissa on-
nettomuustilanteissa purkulinja on mahdollista sulkea ja näin estää öljyn tai muiden 
haitallisten aineiden pääsy viemäriverkostoon tai ympäristöön. Sulkuventtiili tulee toteut-
taa ja merkitä siten, että kaivoon on esteetön pääsy ja sulkuventtiili on suljettavissa kai-
kissa olosuhteissa. Sulkuventtiilikaivon tulee olla häiriötilanteissa helposti myös esimer-
kiksi pelastusviranomaisten löydettävissä ja käytettävissä, jonka vuoksi sen sijainti tulee 
merkitä.  Kunnan vesihuoltolaitos vastaa liittymissopimuksista kunnan vesihuoltolaitok-
sen viemäriverkostoon. Purkamohallin jätevedet on mahdollista johtaa myös umpisäili-
öön tai sulkea hallin viemäröinti, jolloin hallista ei voi muodostua jätevesiä.  
  
Koska hallin viemäröinnistä ei ole piirustuksia, tulee hallin viemäröinti varmistaa viemä-
röinnin muutostöiden yhteydessä. Viemäröinnin suunnitelma on pyydetty etukäteen, 
jotta valvontaviranomainen voi tarvittaessa ottaa kantaa suunnitelmaan ennen sen to-
teuttamista.  
 
Öljynerotuskaivon säännöllisellä tarkastamisella ja tyhjentämisellä tarvittaessa varmis-
tetaan erottimen toiminta. Jätelain 129 §.ssä on säädetty jätteen luovuttamisesta (ks. 
lupamääräyksen 11 perustelu). Sulkuventtiilikaivon tarkistamisella varmistetaan sen 
toiminta myös häiriötilanteissa.  
 
Lupamääräys 14. Vesihuoltolain 119/2001 2 §:n mukaan kyseistä lakia sovelletaan asu-
tuksen vesihuoltoon sekä, jollei toisin säädetä, asutukseen vesihuollon kannalta rinnas-
tuvan elinkeino- ja vapaa-ajantoiminnan vesihuoltoon. Toiminnan sosiaalitilojen osalta 
vesihuollon katsotaan rinnastuvan asutuksen vesihuoltoon. Kiinteistö sijaitsee Kyrön 
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taajamassa. Vesihuoltolain 10 §:n mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva 
kiinteistö on liitettävä laitoksen jätevesiviemäriin. Pykälässä on annettu poikkeuksia 
liittymisvelvollisuudesta ainoastaan taajaman ulkopuolella oleville kiinteistöille. Näin 
ollen liittymisvelvollisuus koskee myös kyseisen toiminnan sosiaalitiloista muodostuvia 
jätevesiä. Liittymisestä tulee sopia kunnan vesihuoltolaitoksen kanssa, joka vastaa liit-
tymissopimuksista ja liittymiseen liittyvistä käytännön asioista sopimisesta.  
 
Lupamääräys 15. Toiminnasta ei saa aiheutua kohtuutonta haittaa lähialueelle. Toimin-
nan meluntorjuntaa koskeva määräys on tarpeen, koska toiminnasta voi aiheutua me-
lua. Määräyksessä annetut melurajat perustuvat valtioneuvoston päätökseen (VNp 
993/1992) melutason ohjearvoista. Toiminnan melutasojen varmistamiseksi valvontavi-
ranomainen voi tarvittaessa määrätä tehtävistä melumittauksista ja edelleen niiden pe-
rusteella mahdollisesti tarvittavista toimenpiteistä meluhaitan vähentämiseksi.   
 
Lupamääräys 16. Ympäristönsuojelulain 15 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on enna-
kolta varauduttava toimiin onnettomuuksien ja muiden poikkeuksellisten tilanteiden es-
tämiseksi ja niiden terveydelle ja ympäristölle haitallisten seurausten rajoittamiseksi.  
Ympäristönsuojelulain 52 §:n mukaan lupapäätöksessä on annettava tarpeelliset mää-
räykset muun muassa maaperän ja pohjavesien pilaantumisen ehkäisemisestä ja toi-
mista häiriö- ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa. Varautumalla ennakkoon onnet-
tomuus- ja vahinkotilanteisiin voidaan vähentää päästöjä ympäristöön. Ennaltaehkäisyn 
ja haittojen minimoinnin periaatteet (YSL 7 § ja 15 §) edellyttävät haitallisten ympäristö-
vaikutusten estämisen ennalta tai niiden rajoittamisen. Ympäristönsuojelulain 123 §:n 
mukaan, jos onnettomuudesta tai muusta yllättävästä, toiminnasta riippumattomasta 
poikkeuksellisesta syystä taikka rakennelman tai laitteen purkamisesta aiheutuu pääs-
töjä tai syntyy jätettä siten, että aiheutuu tilanne, jonka vuoksi ympäristölupaa tai toimin-
taa koskevan valtioneuvoston asetuksen vaatimuksia ei voida noudattaa tai tilanne, 
jossa voi aiheutua välitöntä ja ilmeistä ympäristön pilaantumisen vaaraa tai jätteen mää-
rän tai ominaisuuksien vuoksi tavanomaisesta poikkeavia toimia jätehuollossa, on toi-
minnasta vastaavan tai jätteen haltijan ilmoitettava tapahtuneesta viipymättä ympäris-
tönsuojeluviranomaiselle.  
 
Lupamääräys 17 velvoittaa toiminnanharjoittajaa ottamaan jatkossa käyttöön uutta käyt-
tökelpoista tekniikkaa soveltuvin osin, mikäli siten voidaan olennaisesti vähentää pääs-
töjä ilman kohtuuttomia kustannuksia. Ympäristönsuojelulaki velvoittaa ennalta ehkäi-
semään ja minimoimaan haitat ja käyttämään parasta käyttökelpoista tekniikkaa ja nou-
dattamaan ympäristön kannalta parhaimpia työmenetelmiä.  
 
Lupamääräys 18. Jätelain mukaan jätteiden käsittelypaikka on suunniteltava, perustet-
tava, rakennettava ja hoidettava siten, ettei siitä eikä sen käytöstä aiheudu vaaraa tai 
haittaa terveydelle tai ympäristölle. Laitoksen toiminnasta ei saa aiheutua haju- tai me-
luhaittaa eikä maaperän tai pinta- tai pohjavesien pilaantumista tai niiden vaaraa. En-
naltaehkäisyn ja haittojen minimoinnin periaatteet (YSL 7 § ja 15 §) edellyttävät haital-
listen ympäristövaikutusten estämisen ennalta tai niiden rajoittamisen. Rakenteiden 
tarkkailusta ja kunnossapidosta on annettu määräys, jotta estetään edellä mainitut hai-
tat ja ennaltaehkäistään ja minimoidaan toiminnasta aiheutuvia haitallisia ympäristövai-
kutuksia. Tarkkailulla vähennetään onnettomuusriskejä, jotka voivat aiheuttaa päästöjä 
ympäristöön.  
 
Lupamääräys 19. Jätelain 120 §:n mukaan ympäristöluvanvaraisen jätteen käsittelytoi-
minnan harjoittajan on esitettävä suunnitelma jätteen käsittelyn seurannan ja tarkkailun 
järjestämisestä. Seuranta- ja tarkkailusuunnitelma on esitetty lupahakemuksen yhtey-
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dessä. Jätelain 120 §:n mukaan, jos käsiteltävän jätteen laatu tai määrä taikka käsitte-
lyn järjestelyt muuttuvat, toiminnanharjoittajan on arvioitava ja tarvittaessa tarkistettava 
suunnitelmaa ja ilmoitettava tästä valvontaviranomaiselle.  
 
Lupamääräys 20. Jätelain 118 §:ssä säädetään kirjanpito- ja tiedonantovelvollisuudes-
ta. Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa jätteistä muun muassa silloin, kun kysy-
myksessä on toiminta, jossa syntyy vaarallista jätettä ja silloin, kun kyseessä on ympä-
ristönsuojelulain liitteen 1 taulukoissa 1 ja 2 kohdassa 13 tarkoitettu jätteen ammatti-
mainen tai laitosmainen käsittely. Jätelain 119 §:n mukaan kirjanpitoon on sisällytettävä 
tiedot syntyneen, kerätyn, kuljetetun, välitetyn tai käsitellyn jätteen lajista, laadusta, 
määrästä, alkuperästä ja toimituspaikasta sekä jätteen kuljetuksesta ja käsittelystä. 
Kirjanpitotiedot on säilytettävä kirjallisesti tai sähköisesti kuusi vuotta. Tarkemmin kir-
janpidossa esitettävistä tiedoista on säädetty jäteasetuksen 20 §:ssä ja 22 §:ssä. Toi-
minnasta raportoinnista on määrätty viranomaisen tiedonsaannin turvaamiseksi ja val-
vonnan järjestämiseksi. Toiminnasta saamiensa tietojen avulla viranomainen voi seura-
ta toiminnan lainmukaisuutta ja luvassa annettujen määräysten noudattamista.  
 
Lupamääräys 21. Ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaan ympäristöluvanvaraisen toi-
minnan olennainen muuttaminen edellyttää lupaa. Ympäristönsuojelulain 170 §:n mu-
kaan luvanvaraisen toiminnan harjoittajan on viipymättä ilmoitettava valvontaviranomai-
selle toiminnan pitkäaikaisesta keskeyttämisestä, lopettamisesta ja muista valvonnan 
kannalta olennaisista muutoksista. Toiminnanharjoittajan vaihtuessa on uuden toimin-
nanharjoittajan ilmoitettava vaihtumisesta valvontaviranomaiselle.  
 
Lupamääräys 22. Ympäristönsuojelulain 94 §:n mukaan luvanvaraisen toiminnan pää-
tyttyä toimintaa harjoittanut vastaa edelleen lupamääräysten tai valtioneuvoston ase-
tuksella säädetyn yksilöidyn velvoitteen mukaisesti tarvittavista toimista pilaantumisen 
ehkäisemiseksi, samoin kuin toiminnan vaikutusten selvittämisestä ja tarkkailusta. Toi-
minnan lopettaminen edellyttää, että toimintaan liittyneet ympäristöriskit ja varastoidut 
jätteet on poistettu. Koska alueella on aiemmasta toiminnasta johtuen pilaantunutta 
maaperää ja harjoitettava toiminta voi aiheuttaa maaperän pilaantumista, tulee lopetta-
missuunnitelmassa esittää suunnitelma alueen maaperän pilaantuneisuuden tutkimi-
sesta, jonka jälkeen arvioidaan mahdollinen puhdistustarve. Edellä mainittujen seikko-
jen vuoksi toiminnan lopettamisesta ja muista olennaisista muutoksista on ilmoitettava 
valvontaviranomaiselle ja esitettävä suunnitelma tehtävistä toimenpiteistä. 
 
Lupamääräys 23. Vakuus tai muu vastaava järjestely tulee ympäristönsuojelulain perus-
teella vaatia jätteen käsittelyä tai hyödyntämistä harjoittavalta. Vakuuden määrän voi 
lupaviranomainen toiminnanharjoittajan aloitteesta tai valvovan viranomaisen vaatimuk-
sesta muuttaa vastaamaan todellisia kustannuksia esim. varastointimäärän tai jätehuol-
tokustannusten oleellisesti muuttuessa. Ympäristönsuojelulain mukaan luvanvaraisen 
toiminnan päätyttyä toiminnanharjoittaja vastaa edelleen lupamääräysten tai valtioneu-
voston asetuksen mukaisesti tarvittavista toimista pilaantumisen ehkäisemiseksi, toi-
minnan vaikutusten selvittämisestä ja tarkkailusta. Vakuuden avulla on tarkoitus hoitaa 
ennalta arvioitavat jätehuoltokustannukset sekä toiminnan lopettamis- ja jälkitarkkailu-
kustannukset, mikäli toiminnanharjoittaja jättää toimenpiteet suorittamatta. Vakuutta ei 
ole tarkoitettu ympäristövahinkojen ja muiden odottamattomien kustannusten kattami-
seen (Ympäristöhallinnon ohjeita 5/2012 Jätevakuusopas). Vakuuden on oltava voi-
massa yhtäjaksoisesti tai määrävälein uusittuna vähintään kolme kuukautta vakuuden 
kattamien toimien suorittamisesta ja niiden ilmoittamisesta valvontaviranomaiselle. Jos 
vakuuden voimassaoloa jatketaan, uusiminen on tehtävä ennen vakuuden voimassa-
olon päättymistä. Ympäristönsuojelulain 59-61 §:ssä säädetään vakuuden asettamises-
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ta kuten annetussa lupamääräyksessä. Vakuuden hyväksymisestä peritään maksu kul-
loinkin voimassa olevan Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunnan maksutaksan mukai-
sesti.  
 

 Vastaus yksilöityihin vaatimuksiin 
 Terveydensuojeluviranomainen on lausunnossaan esittänyt, että polttoainesäiliö on 

varustettava suoja-altaalla. Lupamääräyksessä 12 on määrätty polttonestesäiliöistä. 
Valuma-allasta on suositeltu ja säiliöitä uusittaessa edellytetään kaksoisvaippasäiliötä 
tai säiliön sijoittamista valuma-altaaseen. Määräys on annettu yhdenvertaisuuslain 
(1325/2014) 5 § mukaan, jossa todetaan, että viranomaisen on arvioitava yhdenvertai-
suuden toteutumista toiminnassaan. Tähän mennessä vastaavanlaisilta toimijoilta ei ole 
edellytetty säiliöiden uusimista kaksoisvaippasäiliöihin tai suoja-altaan rakentamista, 
eikä siihen mikään laki suoraan velvoita. Siirtymällä halutaan taata yhdenvertainen koh-
telu ja sen vuoksi vasta vaihtamisen yhteydessä tulee velvoite uusia säiliöt kaksivaip-
paisiksi tai katollisiksi ja suoja-altaalla varustelluksi.  
 
Terveydensuojeluviranomaisen lausunnon mukaan huoltomonttu tulee varustaa määrä-
ysten mukaisella öljynkeräyskaivolla tai, jos monttu viemäröidään, määräysten mukai-
sella öljynerotuskaivolla. Lupamääräyksessä 13 on edellytetty purkuhallin viemäröintiä 
öljynerotuskaivon kautta. Lupamääräyksessä on määrätty myös öljynerotuskaivon luo-
kasta riippuen siitä, mihin vedet tullaan öljynerotuskaivosta johtamaan. Vaihtoehtoisesti 
toiminnanharjoittajan on mahdollista sulkea huoltohallin viemäröinti tai johtaa vedet um-
pisäiliöön, jolloin päästöjä ympäristöön ei synny. 
 
Terveydensuojeluviranomaisen lausunnossa todetaan lisäksi, että piha tulisi pinnoittaa 
vettä läpäisemättömällä pinnoitteella ja muotoilla siten, että valumavedet voidaan kerätä 
ja johtaa hallitusti hiekan- ja öljynerotuskaivojen kautta maastoon. Toiminnanharjoittaja 
on esittänyt hakemuksessaan, että hallin ulkopuolella varastoidaan ainoastaan myynti-
kelpoisia autoja ja erillisessä katosrakennuksessa varastoidaan katsastetut, vientiin 
menevät autot. Nämä eivät ole ympäristöluvallisia toimintoja. Romuajoneuvoja tai toi-
minnassa syntyviä jätteitä ei varastoida purkamohallin ulkopuolella. Purkamohallin etu-
piha on asfaltoitu ja hakemuksen mukaan myös takaosa sekä hallin toinen sivusta (kul-
ku varastolle) on tarkoitus asfaltoida. Päätöksessä on katsottu, että piha-alueen hule-
vesien johtamista hiekan- ja öljynerotuskaivon kautta ei hakemuksesta saatujen tietojen 
perusteella ole tällä hetkellä perusteita vaatia. Romuajoneuvojen varastoinnista ja käsit-
telystä sekä jätteiden varastoinnista on määrätty lupamääräyksissä 6-11. Annetut mää-
räykset rajaavat toimintaa ja toiminnasta ympäristöön aiheutuvia haittoja.  
 
Varsinais-Suomen pelastuslaitos on lausunnossaan todennut, että toiminnanharjoittajan 
tulee suunnitella ja esittää riittävät toimenpiteet siitä, miten estetään palon leviäminen. 
Suunnitelmiin kuuluu myös tilapäisesti varastoitujen autonrenkaiden sijoitus tontilla. 
Hakijan mukaan toimintakiinteistöllä on sammuttimia sekä vesipiste letkuineen. Auton-
renkaat varastoidaan sisätiloissa. Lupamääräyksellä 8 on määrätty renkaiden palotur-
vallisesta varastoinnista. Lupamääräyksissä 9 on määrätty siitä, että jätteet on lajitelta-
va ja säilytettävä toisistaan erillään. Lupamääräyksessä 11 on määrätty siitä, että jätteet 
on toimitettava käsiteltäväksi riittävän usein varastointitilojen riittävyyden varmistami-
seksi. Määräyksillä jätteiden varastoinnista ja jatkokäsittelyyn toimittamisesta ehkäis-
tään jätteistä aiheutuvia haittoja ja samalla edistetään myös paloturvallisuutta sekä vä-
hennetään palokuormaa kiinteistöllä.  
 
Lisäksi Varsinais-Suomen pelastuslaitos on lausunnossaan todennut, että toiminnan-
harjoittajan tulee suunnitella mahdollisuudet tarvittavan sammutusveden saamiseen 
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sekä toimenpiteet sammutusvesien leviämisen rajaamiseksi. Lisäksi on edellytetty rä-
jähdyssuojausasiakirjan laatimista sekä pelastusviranomaisen palotarkastusta kohtees-
sa ennen toiminnan aloittamista. Näistä asioista ei ole katsottu tarpeelliseksi tai mahdol-
liseksi määrätä ympäristöluvassa, sillä pelastusviranomainen voi vaatia valvomansa 
lainsäädännön nojalla edellä mainittuja suunnitelmia ja tarkastusta.   
 
Varsinais-Suomen pelastuslaitos on lausunnossaan lisäksi edellyttänyt, että vaarallisten 
kemikaalien varastointi ja käsittely tulee järjestää alueella siten, että kemikaalien vuodot 
ovat kaikissa olosuhteissa hallittavissa ja kerättävissä talteen. Lupamääräyksessä 11 
on määrätty vaarallisten jätteiden varastoinnista katetussa ja lukitussa tilassa ja neste-
mäisille vaarallisille jätteille on edellytetty varastointia valuma-altaallisessa tai tiiviillä 
reunuksella tai reunakorokkein varustetussa tilassa. Lupamääräyksessä 12 on määrätty 
vaarallisten jätteiden toimittamisesta asianmukaiseen vastaanottopaikkaan vähintään 
kerran vuodessa, jotta taataan varastointitilan riittävyys. Lupamääräyksessä 13 on mää-
rätty polttonesteiden varastoinnista, polttonestesäiliöiden tarkastamisesta ja varusteista.   
 

 LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN 
 Tämä lupapäätös on voimassa toistaiseksi.  

 
Toiminnan olennaiseen laajentamiseen ja muuttamiseen on oltava lupa. (YSL 29 §) 
 

 KUMOTUT PÄÄTÖKSET JA PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 
 Tämä päätös on lainvoimainen valitusajan jälkeen, jos päätökseen ei haeta muutosta. 

(YSL 190, 198 §).  
 

 SOVELLETUT OIKEUSOHJEET JA SÄÄNNÖKSET 
 Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6-8, 14-17, 20, 22, 27, 29, 34, 39, 40, 42-44, 48, 

49, 52, 53, 58-62, 66, 70, 83-85, 87, 94, 96, 123, 159, 161, 162, 170, 190-191, 198 ja 
205 §, liite 1 
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 2-4, 6 ja 11-15 § 
Jätelaki (646/2011) 8, 12-13, 15-17, 29, 72-73, 118-121 ja 141 § 
Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012): 8, 9, 20, 22 ja 25 § 
Valtioneuvoston asetus romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittami-
sesta ajoneuvoissa (123/2015): 7 ja 8 §, liite 2 
Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920): 17 ja 18 § 
Valtioneuvoston asetus fluorattuja kasvihuonekaasuja tai otsonikerrosta heikentäviä 
aineita sisältävien laitteiden käsittelijän pätevyysvaatimuksista (766/2016) 
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992) 
Vesihuoltolaki (119/2001): 2 ja 10 § 
Ympäristöministeriö; ympäristöhallinnon ohjeita 3/2017, Autopurkamoiden luvittamista 
ja valvontaa koskeva ohje 
Ympäristöministeriö ; ympäristöhallinnon ohjeita 5/2012, Jätevakuusopas, opas jäte-
huollon toimijoilta vaadittavista vakuuksista 
Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunnan maksutaksa 
 

 Käsittelymaksu ja sen määräytyminen 
 Lupa-asian käsittelystä peritään Kosken Tl kunnanvaltuuston 18.2.2019 hyväksymän 

Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunnan maksutaksan mukainen 2000 €:n maksu. 
 

Ympäristönsuojelulautakunnan päätös: 
 Ympäristönsuojelulautakunta päätti päätösesityksen mukaisesti. 
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 Päätöksen antaminen 
 Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Antopäivä 30.6.2020. Päätöksestä kuulutetaan 

Kosken Tl ja Pöytyän kunnan ilmoitustauluilla, Kosken Tl kunnan internetsivuilla ja Au-
ranmaan Viikkolehdessä. 
 

 Muutoksenhaku 
 Tähän päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusaika päättyy 

30.7.2020. 
 

 Jäljennös päätöksestä 
 Hakija 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
Pöytyän kunnan terveydensuojeluviranomainen 
Pöytyän kunta, kunnanhallitus 
Varsinais-Suomen pelastuslaitos 
Kosken Tl kunta (nähtävänä pidettäväksi) 
Pöytyän kunta (nähtävänä pidettäväksi) 
 

 Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla ja lehdessä 
 Kosken Tl kunnan sähköinen ilmoitustaulu (internetsivut) 

Kosken Tl kunnan ilmoitustaulu 
Pöytyän kunnan ilmoitustaulu 
Auranmaan Viikkolehti 
 

 Ilmoitus päätöksestä / julkipanoilmoitus 
 Asianosaiset 
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Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus 
 

 
Muutoksenhakukiellot 
 
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 134 §:n mukaista oikaisuvaatimusta eikä 
135 §:n mukaista kunnallisvalitusta, eikä lain oikeudenkäynnistä hallintoasioissa mukais-
ta valitusta hallintopäätöksestä, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpa-
noa (kuntalaki 136 § ja laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 6 §): 

§§ 58, 59, 60 

 
 
Oikaisuvaatimusohjeet 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, 
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

§§ 52, 53, 54 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaati-
muksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Vi-
ranomainen jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: 
 
 Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunta 
 Käyntiosoite Härkätie 5, 31500 Koski Tl 
 Postiosoite Härkätie 5, 31500 Koski Tl 
 Sähköposti ymparisto@koski.fi 
   

§§ 52, 53, 54 

Aika 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedok-
sisaannista.  
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Valitusosoitus 
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka 
on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, 
saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan 
jäsen. 
 

Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta Turun hallinto-oikeudelta. 

§§  

 Turun hallinto-oikeus 
 Käyntiosoite Sairashuoneenkatu 2-4 
 Postiosoite PL 32, 20101 TURKU 
 Sähköposti turku.hao@oikeus.fi 
 Vaihde 029 56 42400 
 Faksi 029 56 42414 

 
Sähköinen  
asiointipalvelu 
 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

 Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaannin kat-
sotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä päätöksen antopäivästä. (§) 

Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. 

§§ 55, 56, 57 

 Vaasan hallinto-oikeus 
 Käyntiosoite Korsholmanpuistikko 43, 65101 Vaasa 
 Postiosoite PL 204, 65101 VAASA 
 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 
 Vaihde 029 56 42611 
 Faksi 029 56 42760 

 
Sähköinen  
asiointipalvelu 
 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

 Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä, sitä määräaikaan lukemat-
ta. (§ 55) 
 
Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaannin kat-
sotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä päätöksen antopäivästä.  
(§ 56, 57) 
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Valituskirjassa on ilmoitettava 
 päätös johon haetaan muutosta 
 valittajan nimi, kotikunta, postiosoite, puhelinnumero, mahdollinen sähköpostiosoite 
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja millä perusteella 
 valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta 

sähköisesti (faksilla tai sähköpostilla) 
 
Valituskirjaan on liitettävä  

 vedottavat asiakirjat, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle 
 mahd. asiamiehen valtakirja tai toimittaessa sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta 

 
Valituskirjelmä voidaan lähettää postitse, faksina tai sähköpostilla tai lähetin välityksellä. Lisäksi 
valitus voidaan tehdä sähköisessä asiointijärjestelmässä. Valituskirjelmän on oltava perillä mää-
räajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä, myös sähköisesti toimitettaessa.  
 
Asian käsittelystä peritään hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksua, ellei toisin määrätä. 

 


