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Ympäristölupa jätteiden ammattimaiseen tai laitosmaiseen käsittelyyn,
Raahen kaupungin siirtokuormausasema
Asia

Jätteiden ammattimainen tai laitosmainen käsittely: Raahen Jäteasema, Kiiluntie
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Ympäristölupa jätteiden ammattimaiseen tai laitosmaiseen käsittelyyn,
Raahen kaupungin siirtokuormausasema
KERTOELMAOSA:
LUVAN HAKIJA:

YHTEYSHENKILÖ:

Raahen kaupunki,
tekninen palvelukeskus
Ruskatie 1
92140 Pattijoki
Y-tunnus 1791817-6

Kuntatekniikan päällikkö,
Paula Pihkanen
040 830 3171
paula.pihkanen@raahe.fi

ASIAN VALMISTELIJA:
Asian ovat käsitelleet ja valmistelleet ympäristösihteerit Anu Kiviniitty (puh: 044 4393 633) ja
Vesa Ojanperä (puh 044 439 3636).
TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN:
Kyseessä on olemassa oleva ympäristöluvitettu toiminta, jolle on myönnetyssä ympäristöluvassa määrätty jättämään hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi 1.10.2012 mennessä.
Lupaa haetaan laajentuneelle toiminnalle.
Lupaa haetaan yhdyskuntajätteen siirtokuormausaseman toimintaan, ns. pihasiivousjätteiden
sekä risujen/puhtaan puujätteen vastaanotolle ja käsittelylle, sekä murskatun betonijätteen
sijoittamiseksi alueen kenttärakenteisiin. Lupaa haetaan jätejakeiden yhteismäärälle alle
20 000 t vuodessa.
TOIMINNAN SIJOITUSPAIKKA:
Raahen Jäteasema, Kiiluntie 167, 92120 Raahe, RNo: 678-402-1-50 Raahen kaupungin lahjoitusmaa.
LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA:
Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan on oltava ympäristölupa. (YSL 27
§)
Jätteiden ammattimainen tai laitosmainen käsittely on ympäristölupavelvollista toimintaa.
(YSL Liite 1: Taulukko 2: kohta 13 f). Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ratkaisee tällaisten toimintojen ympäristölupahakemukset, kun kyseessä on muu … jätelain soveltamisalaan kuuluva jätteen käsittely, joka on ammattimaista tai laitosmaista ja jossa käsitellään
jätettä alle 20 000 tonnia vuodessa. (YSA 2 §: kohta 12 f)
Lailla ympäristönsuojelulain muuttamisesta (423/2015) on kumottu ympäristönsuojelulain
(527/2014) 71 §, jonka perusteella ympäristöluvassa määrätty velvoite tarkistamishakemuksen jättämiseksi kumoutuu automaattisesti. Kyseiselle toiminnalle annettu määräaika on ollut
ennen lain voimaantuloa (1.5.2015). Lisäksi toiminta on laajentunut myönnetystä ympäristöluvasta, jonka takia ympäristöviranomainen on edellyttänyt luvan muuttamista (YSL § 89)
Raahen kaupungin ympäristölautakunta on delegoinut ympäristönsuojelulain mukaisten lupien hoitamisen ja valvonnan ympäristösihteereille tai heidän varahenkilöilleen (YSL § 22,
YMLA 27.11.2015 § 50)
Kunnan ympäristölupaviranomainen valvoo myöntämiensä ympäristölupien mukaista toimintaa. (YSL § 189, JäteL § 24)
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TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE:
Kyseessä on olemassa oleva toiminta, jolle Raahen kaupungin ympäristölautakunta on
myöntänyt ympäristöluvan 30.6.2008 § 44. Ympäristölupa on myönnetty hakemuksen mukaisesti enintään 5 000 tonnin jätemäärän käsittelyyn vuodessa. Ympäristölupa on myönnetty
toistaiseksi voimassaolevana, mutta luvassa on määrätty jättämään hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi 1.10.2012 mennessä. Lupamääräysten tarkistamishakemusta ei ole jätetty määräaikaan mennessä. Ympäristöluvassa määrätty velvoite tarkistamishakemuksen jättämiseksi on kumottu Lailla ympäristönsuojelulain muuttamisesta (423/2015), mutta määräaika on ollut ennen lain voimaantuloa, ja lisäksi ympäristöviranomainen on edellyttänyt luvan
muuttamista jätemäärän kasvamisen takia (YSL 89 §).
Alueelle sijoittuu 1960-luvulta lähtien toiminnassa ollut ja 1.11.2007 suljettu kaatopaikka, jonka sulkemistoimille on annettu Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen myöntämä ympäristölupa 12.12.2007 (PPO-2007-Y-117-111). Kaatopaikka on todettu suljetuksi ja maisemoiduksi lupaehtojen edellyttämällä tavalla ELY-keskuksen 30.9.2014 pitämällä tarkastuksella. Kaatopaikan sulkemistöiden laadunvalvonnan loppuraportti (toimitettu 11.11.2015, raportti
16.3.2015 Pöyry Finland Oy) on hyväksytty ELY-keskuksessa 4.4.2016 kirjatulla kirjeellä.
Kaatopaikan jälkitarkkailua jatketaan ympäristölupapäätöksen ja jälkitarkkailuohjelman
(11.11.2015 Pöyry Finland Oy) mukaisesti.
Alueella on suljettu kaatopaikka, siirtokuormausasema, lavakenttä erilaisille hyötyjakeille sekä toimisto/huoltorakennus. Lisäksi alueella on pihansiivousjätteiden sekä risujen/puhtaan
puun vastaanottoalueet. Alue on aidattu. Alueen ja rakennukset omistaa Raahen kaupunki.
Alueella on voimassa oleva osayleiskaava (Raahen keskeisten taajama-alueiden osayleiskaava vuodelta 2007), jossa jäteasema ja suljettu kaatopaikka on osoitettu ulkoilu- ja virkistysalueeksi (kaavamerkintä VU). Jäteaseman alueella on kaavarajaukset käytöstä poistetun
kaatopaikan alueelle (ej-1), sekä kompostointialueelle (ej-2). Kompostoituvat pihansiivousjätteet ja risut / puhtaan puun kasat sijoittuvat ej-2 merkitylle alueille sekä kaavattomalle alueelle.
TOIMINNAN JA SEN LAAJUUDEN KUVAUS:
Yleistä
Raahen jäteasema toimii yhdyskuntajätteiden siirtokuormausasemana sekä ns. pihansiivousjätteiden sekä risujen/puhtaan puujätteen vastaanottoasemana. Pihasiivousjätteet kompostoidaan alueella mullaksi sekä risu/puhdas puujäte myydään haketettavaksi. Kaikki muu jäteasemalle tuotu yhdyskuntajäte kuljetetaan Oulun Jätehuollon Ruskon jätekeskukseen tai
Laanilan Ekovoimalaitokselle. Jäteasemalla ei oteta vastaan vaarallisia jätteitä, vaan niiden
vastaanottamisesta vastaa Rannikon SERO ry.
Jäteasema on avoinna arkipäivisin ympäri vuoden, huhti-toukokuussa 07:00-18:00, kesäsyyskuussa 07:00-17:00, sekä loka-maaliskuussa 09:00-17:00. Aukioloaikana asemalla on
koko ajan henkilökuntaa.
Raahen jäteasemalla otetaan vastaan jätteenkuljetusyritysten keräämä yhdyskuntajäte, joka
puristetaan isoihin siirtokuormauskontteihin ja kuljetetaan Oulun Jätehuollon kanssa tehdyn
sopimuksen mukaisesti Laanilan Ekovoimalaitokselle poltettavaksi. Lisäksi jäteasemalla otetaan vastaan yksittäisten kiinteistöjen esim. siivouksen- ja rakentamistoiminnan jätteet, jotka
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lajitellaan lavakentällä oleville hyötyjätelavoille (pintakäsitelty puutavara, metalliromu, betoni-,
tiili- ja kiviainesjäte, huonekalut, sekä yleinen sekajäte/polttokelpoinen jäte). Täysistä lavoista
polttokelpoinen jäte ajetaan puristimen kautta Laanilan ekovoimalaitokselle, metalliromut
toimitetaan Raahen Romu Oy:lle ja muut jätteet kuljetetaan Oulun jäteasemalle Ruskoon, ns.
LARE-areenalle.
Jäteaseman alueella olevalle kentälle otetaan vastaan myös pihansiivousjätteitä, risuja ja
puhdasta puujätettä. Pihansiivousjätteet kompostoidaan mullaksi ja risut sekä puhdas puujäte myydään haketettavaksi.
Ympäristölupaa on haettu myös murskatun betoni- ja tiilijätteen sijoittamiseksi alueen kenttärakenteisiin. Energiapuun varastointikentän pohjarakenteita ja tiepohjia on tarkoitus vahvistaa alueelle muualta tuotavalla, rakennusmateriaaliksi kelpaavalla betonimurskeella.
Jätteet
Siirtokuormattavien jätteiden ja lavakentälle tuotujen jätemäärien arvioinnissa on käytetty
viime vuosina todellisia vastaanotettujen jätteiden määriä sekä varauduttu tuleviin määriin.
Jäteasema mitoitetaan yhdyskuntajätteen osalta jätemäärälle 8 000 t/vuosi eli noin 153
t/viikko. Puristinlaitteiston kapasiteetti on 8 000 t/vuosi. Tästä puristimeen ja suoraan polttoon
menevää jätettä on noin 85 %, eli noin 6 500 t vuodessa. Loput 15 % eli noin 1 500 t on hyötyjätekontteihin tuotavaa materiaalia, kuten esim. rakennusjätettä, metallia, betoni-tiililaattajätettä, kyllästettyä puuta sekä huonekalujätteitä. Alueella varastoidaan jätettä vain niin
kauan, kunnes astiat ovat täynnä, jonka jälkeen ne toimitetaan eteenpäin.
Siirtokuormausaseman ja lavakentän lisäksi alueelle tuodaan maatuvia pihansiivousjätteitä
noin 5 000 t/vuosi ja risuja/puhdasta puuta yhteensä 5 000 t/vuosi. Pihansiivousjätettä kompostoidaan alueella. Energiapuuta varastoidaan alueella vähintään vuosi ennen kuin se
myydään eteenpäin.
Toiminnassa vastaanotetut yhdyskuntajätteet toimitetaan Oulun Jätehuollon ylläpitämään
Ruskon jätekeskukseen ns. LARE-areenalle tai poltettavaksi Laanilan Ekovoimalaitokselle.
Toiminnasta itsestään ei juuri synny jätettä. Toimistorakennuksen sosiaalitiloissa syntyvä jätevesi kerätään umpisäiliöön ja kuljetetaan kilpailutetun kuljettajan toimesta Raahen Vesi
Oy:n jätevedenpuhdistamolle. Jätevettä muodostuu niin vähän, ettei tyhjentämistä ole ollut
tarpeen tehdä edes joka vuosi.
Jätteiden kokonaismäärään ei Raahen jäteaseman toiminnalla voi vaikuttaa. Ainoastaan pystytään varmistamaan, että jätteiden käsittely ja siirto tapahtuu turvallisesti ja terveellisesti
ympäristöä likaamatta. Pihansiivousjätteiden kompostoinnista saatua multaa käytetään yleisten alueiden vihertöissä. Risut, oksat ja haketuskelpoinen puu tehdään energiahakkeeksi.
Betonijätemursketta voidaan hyödyntää energiapuukentän tiepohjiin.
Seuraavaan taulukkoon on eritelty tiedot jätteistä, niiden määristä ja käsittelystä.
Taulukko 1: Alueella vastaanotettavan / käsiteltävien / muodostuvien jätteiden määrät
JäteJätemäärä R/Dnumero
max. (t/v) koodi
Puristimeen jätteenkuljetusryityksiltä vastaanotettava jäte
Sekalainen yhdyskunta20 03 01
6 500
D15
jäte
Hyötyjätelavoille yksityishenkilöiltä vastaanotettava jäte
Metalliromu
20 01 40
17 02 01
Pintakäsitelty puutavara
1 500
20 01 38
Huonekalut ym. isot
20 03 07
Materiaali
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Jätenumero

Materiaali
kappaleet
Betoni-, tiili- ja kiviainesjäte
Muovit, Styrox

17 01 07

Sekajäte

20 03 01

Jätemäärä
max. (t/v)

R/Dkoodi

Käsittelytapa

20 01 39
Kuljetus Laanilan
ekovoimalaitokselle

Kentälle yksityishenkilöiltä vastaanotettava jäte
Puutarhajäte

20 02 01

5 000

Risut, puhdas puujäte

20 02 01

5 000

Kompostointi jäteasemalla,
hyödyntäminen kaupungin
viherrakentamisessa
Myydään energiahakkeena
teollisuudelle

Kentällä hyödynnettävä, rakennusmateriaaliksi kelpaava jäte
Betoni- tiili- ja kiviainesHyödyntäminen alueella
17 01 07
2 000
jäte
maarakennekerroksissa
Yhteensä

20 000

Omassa toiminnassa syntyvä jäte
Umpisäiliöliete

20 03 04

D13

Kuljetus urakoitsijan toimesta jätevedenpuhdistamolle

Liikenne
Jäteasema sijaitsee Kiiluntien varressa, jonne on Valtatie 8:n liittymästä matkaa noin 1,5 km.
Liikennöinti jäteasemalle hoidetaan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen liittymälupien mukaisista kohdista. Alueen sisäinen liikenne on järjestyksessä.
Alueelle tulee henkilöautokuormia talviaikana keskimääri 10-30 vuorokaudessa ja kesällä
noin 200 henkilö- ja pakettiautoa. Raskasta ajoneuvoliikennettä on keskimäärin 10-15 vuorokaudessa, joka koostuu jätteenkuljetusyritysten liikenteestä ja kaupungin omista kuormaautoista. Näiden lisäksi on vielä arviolta noin 10–30 ajoneuvoa vuorokaudessa, jotka kulkevat jäteaseman vaa’an kautta esim. maankaatopaikalle.
Energian käyttö ja arvio käytön tehokkuudesta
Energiaa kuluu alueen valaistukseen, kameravalvontaan, siirtokuormausaseman toimintaan
sekä toimisto/huoltotilan lämmitykseen ja valaistukseen. Aluevalaistus on siirtymässä kokonaan LED-tekniikkaan.
Veden hankinta ja viemäröinti
Toimistorakennus on liittynyt kunnalliseen vesijohtoverkostoon. Jätevedet johdetaan kiinteistökohtaiseen jätevesien umpisäiliöön. Alue ei kuulu jätevesiviemärin toiminta-alueeseen
JÄTTEENKÄSITTELYALUE JA SEN YMPÄRISTÖ:
Jäteasema sijaitsee Raahen suljetun kaatopaikan ja Kiiluntien välisellä alueella. Alueen
maaperä koostuu pääasiassa hienoainesta sisältävästä moreenista, mutta paikoin tavataan
myös silttejä ja meren kerrostamaa hiekkaa ja soraa. Pohjaveden päävirtaussuunta on länteen Jussinjärven suuntaan. Jäteaseman lähistöllä ei ole pohjavesialueita. Jäteasemaa ympäröivät tuoreet ja kuivahkot kankaat. Alueen lähimetsät ovat talouskäytössä ja muutenkin
ympäristö on enimmäkseen ihmistoiminnan muokkaamaa. Kiiluntien toisella puolella on kaksi
metallinkierrätysyritystä.
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Alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue (Antinkangas 11678051)
sijaitsee käsittelyalueesta reilu 0,5 km pohjoiseen. Alue ei kuulu valtakunnallisiin luonnonsuojeluohjelmiin tai –alueisiin. Lähin Natura-kohde/luonnonsuojelualue (Viitajärvi FI1104601,
SSO110338, YSA117763) sijaitsee käsittelyalueesta noin 2 km lounaaseen ja lähin muinaisjäännös (Korkeakankaan esihistoriallinen kivirakenne) reilu 1,4 km kaakkoon.
Lähin asuinkiinteistö sijaitsee noin 1000 metrin etäisyydellä jäteasemasta (kaupunginmetsän
asuinalue ja Jokelan kylän lähin asuintalo). Jäteasema on toiminut alueella jo kahdeksan
vuoden ajan, eikä tuona aikana ole toimintaa kohtaan esitetty asukkaiden tai muiden osalta
vaateita toiminnan muuttamiseksi ja korjaamiseksi. Siksi on hyvin todennäköistä, että jatkossakin toiminta sopeutuu tuolle alueelle ilman häiriöitä.
Lähialueella on virkistyskäyttöä palveleva hiihtomaja nyt luvitettavasta toimintapaikasta noin
800 m lounaaseen ja Kiilun moottoriurheiluradan rakennukset noin 1,1 km kaakkoon. Tähtiharrastusyhdistyksen tähtitorni on siirtokuormausalueesta noin 1,5 km kaakkoon. Lähimpänä
ovat Raahen Romun toimistorakennukset (noin 100 m) ja Romu Wesiinin taukotilat (noin 150
m).
ARVIO TOIMINNAN ERI VAIKUTUKSISTA YMPÄRISTÖÖN:
Toiminnan vaikutukset yleiseen viihtyvyyteen
Siirtokuormausaseman toiminnasta ja alueelle tapahtuvasta liikenteestä on vaikutusta alueella liikkuville ihmisille. Ihmisten viihtyvyyteen ei toiminnasta ole vaikutusta lähialueita kauempana. Vaikutukset eivät ulotu Hiihtomajan virkistysalueelle eivätkä lähimmillekään asumuksille. Ihmisten terveyteen jäteasemalla on positiivista vaikutusta, koska jätteiden tuonti on helppoa ja vaivatonta.
Jäteasemalla ja siihen liittyvällä hyötyjätteiden erityiserien vastaanotolla on kokonaisuutena
Raahen kaupungin ympäristön kannalta erittäin myönteinen vaikutus. Jätteet saadaan lajitelluksi aiempaa paremmin ja hyödynnettyä. Oulun Ruskon kaatopaikalle loppusijoitettavaa jätettä tulee entistä vähemmän ja hyötykäyttöön menevät jätteet vähentävät raaka-aineiden
tarvetta. Siirtokuormausasemalla on vain lähialueelle ulottuvaa vaikutusta ja ympäristövaikutukset jäävät silläkin alueella pieniksi.
Jäteasema sijoittuu vanhalle kaatopaikka-alueelle, joten alueen ilme ja siisteys on parantunut
huomattavasti kaatopaikka-ajoista.
Päästöt vesistöön ja maaperään
Toiminnasta ei aiheudu päästöjä vesitöihin eikä viemäriin. Piha-alueen jatkuva puhtaanapito
ja harjapesu imulakaisuautolla tarvittaessa. Viheralueet pidetään puhtaina roskista ja nurmialueet leikataan kesäisin.
Asfaltoitu piha-alue on varustettu hulevesiviemärijärjestelmällä. Pintavesien pääsy on estetty
suljetun kaatopaikan suotovesisalaojiin. Jätteen purkaminen piha-alueelle on edesvastuun
uhalla kielletty.
Toiminta ei sijoitu vesistöjen läheisyyteen eikä siitä ole vaikutuksia vesistöihin tai niiden käyttöön. Asfaltoidun piha-alueen pintavedet ohjataan hulevesiviemäriverkostoon.
Päästöt ilmaan
Toimintaan liittyvästä liikenteestä on jonkin verran päästöjä ilmaan, mutta niillä ei ole vaikutusta lähialueita (joitakin kymmeniä metrejä) etäämmälle.
Toiminnasta aiheutuu jonkin verran päästöjä ilmaan. Nämä päästöt koostuvat liikenteen aiheuttamista päästöistä ja vähäiseltä osalta myös siirtokuormausasemalle tuotavasta materiaalista. Nämä päästöt ovat kuitenkin vähäiset, koska asemalle ei tuoda käsiteltäväksi jätettä,
josta suurinta osaa biojätettä ei ole poistettu. Jäteasemalla ei vastaanoteta biojätettä.
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Toiminnasta aiheutuvat päästöt ovat pienet. Kaatopaikkojen lakkauttaminen on tuonut tilalle
kuljetusmatkojen lisääntymisen. Nykyisin jätteet kuljetetaan mahdollisimman suurissa erissä,
että kuljetuskustannukset jätetonnia kohti ovat mahdollisimman alhaiset.
Melupäästöt
Toimintaan liittyvästä liikenteestä aiheutuu jonkin verran melua ja tärinää, joiden vaikutus
ulottuu vain lähialueelle (joitakin kymmeniä metrejä). Liikenne ajoittuu arkipäivien päiväaikoihin.
Toiminnasta aiheutuu melua ja tärinää lähinnä liikenteestä. Liikennemäärä on kevätsiivouksen aikana maksimissaan ja on noin 200 ajoneuvoa/ päivä (pihansiivousjätteiden tuojat).
Tästä pakkausautoja on noin 10 ja lopun yksityistä liikennettä sekä siirtokuormausaseman
vaakan liikennettä. Myös puristinlaitteen toiminta aiheuttaa ääntä. Puristinlaitteiden äänen taso jää meluarvojen alle.
Toiminnan riskit
Siirtokuormattavat jätteet ovat tavanomaisia jätteitä eikä niiden käsittelystä ja kuljettamisesta
ole odotettavissa haittoja tai vaaraa ympäristölle, kun työskennellään asianmukaista huolellisuutta noudattaen ja pidetään huoli kuljetuskaluston kunnosta.
Jäteaseman suurimmat riskit ovat konerikko ja sen aiheuttamat seuraukset. Jos siirtokuormaus ei toimi, arvioidaan seisokin kesto ja sen jälkeen tehdään päätös kuinka toimitaan. Lyhytaikaisessa häiriötilanteessa jätteenkuljetusautot odottavat korjaustöiden valmistumista. Pitempiaikaisen korjaustyön aikana, joka voi kestää päiviä, ajetaan kuormat suoraan Ouluun.
L&T:n kanssa on sopimus, joka mahdollistaa poikkeustapauksissa kuormien purkamisen
L&T:n Raahen siirtokuormausasemalle. Tässä tapauksessa toimitaan L&T:n ympäristöluvan
mukaan.
Koneiden ja pakkausyksikön konerikossa on öljyvuotoriski. Jäteasemalla on öljynimeytysvarustus.
Tulipalon varalta Jäteasemalla on alkusammutuskalusto ja vesiposti. Vesiposti on rakennettu
kaatopaikan toiminnan aikana kaatopaikkapalojen sammutusta varten.
Asfaltoitu piha-alue on varustettu hulevesiviemärijärjestelmällä. Pintavesien pääsy on estetty
suljetun kaatopaikan suotovesisalaojiin.
Talviaikana piha-alue ja lavakenttä hiekoitetaan. Alueella on ajoratamaalaukset ja opastekyltit.
ARVIO PARHAAN KÄYTTÖKELPOISEN TEKNIIKAN KÄYTÖSTÄ:
Jäteasemalla on ajanmukainen tekniikka ja laitteistot.
Jätteiden lajittelu ja siirtokuormaus suurempiin kuljetuseriin on ympäristön kannalta parempaa käytäntöä.
EHDOTUS KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILUKSI:
Siirtokuormausaseman ympäristöasioiden hallinta tapahtuu Raahen kaupungin teknisen palvelukeskuksen järjestelmien mukaisesti. Siirtokuormausasema on miehitetty vastaanottoaikoina. Jäteaseman työntekijät on koulutettu tarkistamaan kuormat. Myös jätteenkuljetusyritykset tietävät velvollisuutensa. Jäteaseman ja sen ympäristön siisteyteen panostetaan jatkuvasti.
Jäteasema on valvottu (miehitetty) ja asemalle tuotavista materiaaleista pidetään kirjaa. Jäteaseman henkilöstö tarkkailee toiminnan vaikutuksia ja alueen siisteyttä sekä sinne tuotavia
ja lähteviä materiaaleja. Havaintojen perusteella tarvittaessa ryhdytään asian vaatimiin toimiin.
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Jäteasemalle tuleva materiaali punnitaan vaakalla, paitsi peräkärrykuormia ei punnita.
Suljetun kaatopaikan alueen tarkkailutiedoista saadaan kuva koko alueen maaperän ja pohjavesien tilasta. Kaatopaikan tarkkailu tehdään kaksi kertaa vuodessa lupamääräysten mukaisesti.
Raportointi
Alueelle toimitettu jätelaji ja määrä kirjataan tapahtumittain punnitusraporttiin. Kirjauksista
laaditaan yhteenveto kuukausittain. Tiedot raportoidaan lupaviranomaiselle. Oulun Jätehuolto lähettää kerran kuukaudessa yhteenvedon Ouluun siirtokuljetetuista jätteistä. Raportti toimitetaan myös ympäristönsuojeluviranomaisille ja kirjataan järjestelmään.
Kierrätysmetalli, haravointijäte(kompostimulta) ja haketusmateriaali(energiahake) punnitaan
jäteaseman vaakalla. Punnitustositteista laaditaan yhteenveto kuukausittain. Raportit toimitetaan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja taltioidaan järjestelmään. Kaikki materiaalit punnitaan, kun ne lähtevät jäteasemalta.
Näytteenotot tehdään suljetun kaatopaikan näytteenottojen yhteydessä ja ne kirjataan vuosittain Raahen kaatopaikan tarkkailuraporttiin, joka toimitetaan ympäristösihteereille ja PohjoisPohjanmaan ely-keskukselle.
Jäteasemalla pidetään päiväkirjaa, mihin kirjataan kaikki oleelliset tapahtumat, kuten kuljetustilaukset, lavakuljetukset ja mahdolliset poikkeamat toiminnassa. Myös jäteasemalle kelpaamattomia kuormia tarjoavien ajoneuvojen rekisteritiedot kirjataan päiväkirjaan ja tiedot
raportoidaan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

HAKEMUKSEN KÄSITTELY:
HAKEMUS JA ASIAN VIREILLETULO:
Lupahakemus on tullut vireille, kun se on toimitettu henkilökohtaisesti Raahen kaupungin
ympäristönsuojeluviranomaiselle 1.12.2016 (YSL 39 §, YSA § 3, 13). Hakemusta on pyydetty
täydentämään 9.2.2016 ja sitä on täydennetty 17.2.2016. (YSL 40 §)
HAKEMUKSESTA TIEDOTTAMINEN:
Hakemusasiakirjat ovat olleet nähtävänä 3.2.–6.3.2017 välisen ajan Raahen kaupungin teknisessä palvelukeskuksessa (Ruskatie 1, 92140 Pattijoki) viraston aukioloaikana. Hakemuksesta on ilmoitettu samaisena ajankohtana teknisen palvelukeskuksen ilmoitustaululla, Raahen kaupungin kotisivuilla, sekä lehti-ilmoituksella sanomalehti Raahelaisessa 4.2.2017.
(YSL 44 §, YSA 11 §)
Raahen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen varasi niille, joiden oikeutta tai etua asia
saattaa koskea (asianosainen) tilaisuuden tehdä muistutuksia tämän ympäristölupa-asian
johdosta. Samalla varattiin myös muille kuin asianosaisille tilaisuus ilmaista asiassa mielipiteensä. Mielipiteet tuli jättää nähtävänäoloaikana. (YSL 43 §)
Asian johdosta pyydettiin lausunnot Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollolta ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta. Tiedonantokirje naapureiden
kuulemiseksi lähetettiin 1000 m etäisyydellä oleville maanomistajille tai -vuokraajille, yhteensä 15 kirjettä tai sähköpostiviestiä. (YSL § 42, 44, YSA § 12)
LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET:
Asian johdosta jätettiin yksi lausunto ja yksi huomioitava kannanotto.
1. Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuolto:
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Toiminnasta ei saa aiheutua terveyshaittaa. Ympäristöluvassa tulee huomioida toiminnasta aiheutuva melu ja pöly. Jos alueella on normaalista poikkeavaa toimintaa, tulisi siitä tiedottaa lähialueen asukkaille. Lisäksi tulisi huomioida eri jätelajien, esimerkiksi vanhojen betonitalojen purkujätteen mahdollisesti sisältämä asbesti.
Lausunnon perusteena oleva lainsäädäntö:
- Terveydensuojelulaki 763/1994 § 2
2. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Pohjois-pohjanmaan ELY-keskus ilmoitti, että ei anna erillistä lausuntoa asiassa.
Ohjaavana kannanottona ELY-keskus mainitsi, että siirtokuormausaseman hulevedet tulee johtaa esitetyn suunnitelman mukaisesti erilleen viereisen suljetun
kaatopaikan suotovesien käsittelyjärjestelmästä.
HAKIJAN VASTINE:
Hakijalta ei ole pyydetty erillistä vastinetta lausuntoihin tai mielipiteisiin.

JULKINEN KUULEMISTILAISUUS:
Asiassa ei järjestetty julkista kuulemistilaisuutta.
TEHDYT TARKASTUKSET:
Käsittelyalueella on käyty paikan päällä 2.2. ja 3.3.2017 (YSL 172 §).
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RATKAISUOSA:
YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS:
Raahen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on tarkistanut Raahen kaupungin yhdyskuntajätteen jäteaseman toiminnan muutos- ja laajennuslupahakemuksen ja päättää myöntää haetun ympäristöluvan siirtokuormausaseman jätteiden ammattimaiselle tai laitosmaiselle käsittelytoiminnalle kiinteistöillä Raahen kaupungin lahjoitusmaa RN:o 678-402-150, osoitteessa Kiiluntie 167, 92120 Raahe. Luvan mukainen toiminta käsittää yhdyskuntajätteen siirtokuormausaseman toiminnan, pihasiivousjätteen ja risujen / puhtaan puujätteen
vastaanoton ja käsittelyn sekä murskatun betonijätteen sijoittamisen alueen kenttärakenteisiin. Lupa on voimassa toistaiseksi. (YSL § 87, YSA 14–15 §)
LUPAMÄÄRÄYKSET:
Tähän lupaan liitetään seuraavat ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi (YSL 52 §) annetut lupamääräykset perusteluineen, joita toiminnassa ja sen järjestelyissä tulee noudattaa:
Toimintaa koskevat yleiset määräykset:
1. Raahen kaupungin jäteasemalla saa vuosittain vastaanottaa, välivarastoida ja toimittaa
hyötykäyttöön tai edelleen käsiteltäväksi hakemuksen mukaisesti enintään 20.000 tonnia vuodessa. Tästä sekalaista jäteasemalla puristettavaa yhdyskuntajätettä on 6500
tonnia ja hyödynnettäväksi toimitettavaa jätettä kuten metalliromua, pintakäsiteltyä puutavaraa, huonekaluja, betoni-, tiili ja kiviainesjätettä, muoveja ja styroksia ja muuta hyödynnettävää sekajätettä yhteensä 1500 tonnia. Kentälle vastaanotettavaa puutarhajätettä
on 5000 tonnia ja risuja ja puhdasta puutarhajätettä 5000 tonnia. Kentällä hyödynnettävää rakennusmateriaaliksi kelpaavaa betoni- tiili ja kiviainesjätettä tulee 2000 tonnia. Eri
jätemateriaalien enimmäismäärä voi vaihdella siten että vuodessa kokonaisjätemäärä on
enintään 20.000 tonnia.
-

Ympäristölupa tulee ratkaistavaksi lupahakemuksen pohjalta (YSL 39-40 §, 48 §)

-

Kokonaisjätemäärä on määrätty kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen jätteen
käsittelyn toimivaltarajaan, joka on ammattimaisessa tai laitosmaisessa jätteen
käsittelyssä alle 20.000 tonnia / vuosi (YSA 2 § kohta 12 f)

2. Jäteasema voi olla avoinna erikseen ilmoitettavina aikoina ympäri vuoden. Toimintaa voi
olla aukioloaikoina. Kunnossapitoa ja liikennöintiä voidaan harjoittaa myös muina aikoina,
ellei siitä aiheudu merkittävää meluhaittaa. Aukioloaikana asemalla tulee olla koko ajan
henkilökuntaa.
Toiminnan tulee rajoittua hakemuksessa esitetylle toiminta-alueelle. Asiattomien pääsy
jätteenkäsittelyalueelle tulee estää aitaamalla tai muulla tavoin aikoina. Porttien tulee olla
suljettuna, jolloin alueella ei ole toimintaa. Toimipisteen ulkopuolella tulee olla selkeästi
näkyvillä ilmoitustaulu, josta ilmenee aukioloajat ja toiminnasta vastaavan yhteystiedot.
-

Lupamääräyksellä varmistetaan, että toiminta rajoittuu tietylle kiinteistölle ja yleisesti ilmoitetuille toiminta-ajoille, jolloin mahdolliset päästölähteet ovat rajoitetut ja
ympäristöön kohdistuvat haitat ovat pysyvät mahdollisimman vähäisinä. Aukioloaikoja ei ole erikseen rajoitettu, koska lähimmätkin häiriintyvät kohteet ovat etäällä
siirtokuormauspaikasta eikä niihin ennalta arvioiden aiheudu toiminnasta kohtuutonta rasitusta. Käsittelyalueelle pääsyn estämisellä ehkäistään alueen luvatonta
käyttöä ja mahdollista ilkivaltaa. (YSL 10 §, 52 §, 58 §)

3. Jätteenkäsittelytoiminnalla on oltava ammattitaitoinen vastaava hoitaja, joka vastaa jätteenkäsittelyalueiden toiminnasta, syntyvistä jätteistä, kirjanpidosta ja siitä, että toiminta
on lupamääräysten mukaista. Vastuuhenkilöllä on oltava tehtävien hoitamiseksi riittävä
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ammattitaito. Vastaavan hoitajan vaihtuessa yhteystiedot on ilmoitettava valvovalle viranomaiselle.
-

Toiminnanharjoittajalla on velvollisuus olla selvillä, sekä seurata ja tarkkailla toimintaa, sen vaikutuksia ja siitä aiheutuvia päästöjä, jätteitä jne. Toiminnanharjoittajalla on oltava riittävä asiantuntemus. Valvojalla tulee olla ajantasaiset tiedot
toiminnan valvomiseksi. (YSL 6-8 §, 172 §, JäteL 12 §, 120 §, 141 §)

4. Toiminta tulee järjestää niin, ettei siitä aiheudu ympäristön roskaantumista, eikä kohtuutonta pöly-, melu- tai muuta haittaa ympäristölle, lähialueen asukkaille tai alueen muille
toimijoille. Asfaltoitu alue tulee pitää sen käytön edellyttämässä kunnossa. Tarvittaessa
alueen pölyämistä tulee estää kastelulla tai muilla keinoin.
Meluisimmat työvaiheet on tehtävä päiväsaikaan normaalina työaikana. Toiminnasta aiheutuva melu ei saa ylittää asumiseen käytettävillä alueilla päiväohjearvoa LAeq 55 dB
(klo 7-22) eikä yöohjearvoa LAeq 50 dB (klo 22-7), uusilla alueilla melutason yöohjearvo
on 45 dB. Mikäli on syytä olettaa, että melutason ohjearvot ylittyvät, valvontaviranomainen voi velvoittaa luvanhaltijan selvittämään melutilanteen ja poistamaan meluhaitan.
Pölyämistä käsittelyalueella ja kulkuväylillä tulee torjua tarvittaessa kastelemalla vedellä.
Mikäli pölyämisestä uhkaa aiheutua haittoja lähiasutukselle, tulee luvan saajan ryhtyä välittömästi tarvittaviin toimenpiteisiin pölyämisen haittojen poistamiseksi.
-

Melutason ohjearvot on annettu meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi (YSL 52 §, VNa (993/1992) 1 §, 2 §)

-

Toiminnanharjoittajan on järjestettävä toimintansa niin, että ympäristön pilaantuminen voidaan ehkäistä ennakolta tai rajoitettava mahdollisimman vähäiseksi.
(YSL 7 §, 52 §)

Jätteiden vastaanotto, varastointi, käsittely ja eteenpäin toimittaminen:
5. Eri jätejakeet on pidettävä erillään toisistaan kaikissa käsittelyn vaiheissa. Käsittelyalueelle saa ottaa vastaan vain lupahakemuksessa mainittuja ja lupamääräyksessä nro 1 lueteltuja jätteitä. Muiden jätteiden vastaanottaminen alueella ei ole sallittua. Rakennus ja
purkujätteen vastaanottamisesta tulee olla siirtoasiakirjat, joita tulee säilyttää 3 vuotta.
Jätteet on varastoitava ja käsiteltävä siten, ettei siitä aiheudu haittaa terveydelle eikä ympäristölle, ja ettei se pilaa pohjavettä tai likaa maaperää. Alueelle toimitettuja jätejakeita
saa varastoida käsittelyalueella korkeintaan kolme vuotta ennen niiden käsittelyä. Käsiteltyä ainesta saa varastoida enintään vuoden ennen niiden hyödyntämistä loppusijoittamista alueen maakerroksiin. Alue tulee pitää koko ajan siistinä.

Ympäristötoimi
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-

Lupamääräys on annettu ympäristön ja terveyden kannalta turvallisen ja haitattoman toiminnan varmistamiseksi. (YSL 7 §, 10 §, 52 §, 58 §, JäteL 72 §)

-

Siirtoasiakirja tulee olla rakennus- ja purkujätteen vastaanottamisesta valvonnan
ja seurannan takia. Jätteen haltija laatii siirtoasiakirjan. Jos jäte noudetaan kotitaloudesta, siirtoasiakirjan laatii jätteen kuljettaja. (JäteL 121 §, JäteA 24 §)

-

Toiminnassa purkubetonia esikäsitellään murskaamalla se ennen loppusijoittamista alueelle. Varastointimäärän rajoittamisella ehkäistään ympäristöön kohdistuvia
haittoja, sekä edesautetaan jätteiden hyötykäyttöä. Valtioneuvoston asetuksen
kaatopaikoista (VNa 331/2013) mukaisesti kaatopaikkana ei pidetä paikkaa, jossa
jätettä varastoidaan alle kolme vuotta ennen sen hyödyntämistä tai esikäsittelyä,
eikä alle yhden vuoden pituista jätteen varastointia ennen sen loppukäsittelyä.
(YSL 58 §, JäteL 13 §, 14 §, KaatopaikkaA 3 §)
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6. Jätteen keräyksessä on huolehdittava siitä, että:
1) Jätteen vastaanottopaikkaan on esteetön pääsy ja jäte voidaan turvallisesti kuormata
poiskuljetusta varten;
2) Vastaanottopaikassa on riittävä määrä kannellisia säiliöitä, jätelavoja tai muita jäteastioita, jotka soveltuvat kerättäville jätelajeille;
3) Jäteastioiden käytöstä ja tyhjennyksestä ei aiheudu loukkaantumisen vaaraa käyttäjälle tai tyhjentäjälle eikä muuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle;
4) Jäteastian kanteen tai etuseinään kiinnitetään selvästi erottuva merkintä, jossa on tiedot astiaan kerättävästä jätelajista sekä keräyksestä vastaavan yrityksen tai yhteisön yhteystiedot;
5) Jäteastia tyhjennetään riittävän usein siten, että kertyvä jäte mahtuu astiaan ja astia
voidaan aina sulkea eikä jätteestä aiheudu ympäristön likaantumista tai roskaantumista
taikka hajua tai muuta hygieenistä haittaa;
6) Jäteastia pidetään kunnossa ja puhdistetaan riittävän usein siten, että keräyksestä ei
aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle;
7) Jätteen keräyksen johdosta roskaantunut vastaanottopaikka ja sen ympäristö siivotaan
jätelain 8 luvun mukaisesti.
(YSL 52 §, 58 §, JäteA 10 §)
7. Vastaanotettava ja käsiteltävä jäte ei saa sisältää PCB-yhdisteitä sisältäviä saumausmassoja, asbestia, lyijyä tai kyllästettyä puuta taikka muuta haitallisilla aineilla pilaantunutta materiaalia. Mikäli asemalle tuodaan jätettä, jonka vastaanottoa ei asemalla ole sallittu, on jäte viipymättä palautettava sen haltijalle tai toimitettava laitokseen, jonka ympäristöluvassa kyseisen jätteen vastaanotto on sallittu tai jolla on jätehuoltorekisteriin hyväksymisen tai merkitsemisen perusteella oikeus ottaa vastaan kyseistä jätettä. Jätehuollossa on otettava huomioon kaupungin jätehuoltomääräykset.
-

Lupamääräys on annettu jätelain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamiseksi (YSL 58 , JäteL § 13, 15, 29)

8. Jätteet saa antaa kuljetettavaksi vain sellaiselle ELY-keskuksen päätöksellä jätehuoltorekisteriin hyväksytylle toiminnanharjoittajalle, jonka päätöksessä on hyväksytty kyseisen
jätteen kuljettaminen. Hyödyntämiskelpoiset jätteet on ensisijaisesti pyrittävä toimittamaan laitokseen, jossa hyödynnetään jätteen sisältämä aine, ja toissijaisesti laitokseen,
jossa hyödynnetään jätteen sisältämä energia. Vain hyödyntämiseen kelpaamattomat jätteet saa toimittaa tavanomaisen jätteen loppukäsittelyyn, mikäli ne eivät ole vaarallisiksi
jätteiksi luokiteltavia aineita.
-

Jätteen luovuttamisesta on määrätty jätelaissa samoin kuin jätteen hyödyntämisjärjestyksestä (JäteL § 8, 29, 30, JäteA § 12)

9. Jätteen hyödyntämisessä maarakentamisessa tulee noudattaa vaatimuksia, jotka on
määritetty Valtioneuvoston asetuksessa (VNa 591/2006, § 5 ja VNa 403/2009, eräiden
liitteiden muuttaminen) eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa.
Betonimurskaa saa käyttää vain maarakenteen tasauksen, kantavuuden ja kestävyyden
kannalta tarpeellinen määrä kuitenkin niin, että jätettä sisältävän rakenteen paksuus on
enintään 150 cm. Betonimurskan palakoko saa olla enintään 150 mm. Jätettä sisältävä
rakenne ei saa joutua kosketuksiin pohjaveden kanssa. Jätettä sisältävä rakenne on peitettävä vähintään 10 cm paksuisella kerroksella luonnon kiviainesta. Betonimurskaa ei
pintarakenteeseen saa käyttää.
Betoni- ja tiilimurskeen tulee alittaa asetuksen mukaiset haitallisten aineiden pitoisuuksien ja liukoisuuksien raja-arvot peitetylle rakenteelle. Betonijätteestä on otettava näyte joYmpäristötoimi
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kaisesta alkavasta 2 500 t murskemäärästä tai jokaisesta uudesta purkukohteesta. Tarvittaessa valvontaviranomainen voi velvoittaa luvanhaltijaa todentamaan betoni- ja tiilijätteen laadun.
-

Jätteiden hyödyntämistä koskevat vaatimukset on määritelty valtioneuvoston asetuksessa (VNa 591/2006 5 § ja VNa 403/2009, eräiden liitteiden muuttaminen).
Palakoon vaatimus on asetuksen lisäksi myös kaupungin jätehuoltomääräyksissä.
(YSL 9 §, JäteL 14 §, JäteA 12 §, Jätehuoltomääräykset 13 §)

-

Hakemuksessa on esitetty, ettei aluetta päällystetä tämän ympäristöluvan aikana.
Haitallisten aineiden raja-arvot on määritelty erikseen peitetylle ja pinnoitetulle rakenteelle. (VNa 591/2006 3 §, 5 §)

-

Betonijätteen näytteenottotiheys on määritelty standardissa SFS 5884 (Betonimurskeen maarakennuskäytön laadunhallintajärjestelmä). Standardin mukaisesti
murskauspaikalla alle 10 000 t/v syntyvälle betonijätteelle on näytteenottotiheys 1
näytteenottokerta / alkava 2 500 t mursketta. Jos purkukohde on todettu liukoisuustestillä hyödyntämiskelpoiseksi jo ennen purkamista, ei puretusta materiaalista tarvitse tehdä uutta analyysiä.

-

Betonimurskan käytössä tulee huomioitavaksi ympäristön pilaamisen ehkäisyyn
tähtäävät määräykset (YSL 10 §, 16 §, 17 §, 52 §, JätehuoltoM kohta 1.11)

Häiriö- ja poikkeustilanteet:
10. Luvanhaltijan tulee olla selvillä toimintansa vaikutuksista, sekä otettava huomioon toiminnan aiheuttaman pilaantumisen vaaran todennäköisyys, onnettomuusriski, sekä mahdollisuudet onnettomuuksien estämiseen ja niiden vaikutusten rajoittamiseen. Toiminnanharjoittajan on huolehdittava henkilökunnan jätehuolto- ja onnettomuusriskikoulutuksesta.
-

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavassa toiminnassa on periaatteena, että
haitat pyritään ennaltaehkäisemään, toiminnassa tulee olla varovainen ja toiminnanharjoittaja on riittävästi selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista. Toiminnanharjoittajan käytettävissä on oltava riittävä asiantuntemus. (YSL 6 -8 §, 20 §,
52 § JäteL 2 luku)

11. Jos häiriötilanteesta, vahingosta tai onnettomuudesta tai muusta niihin rinnastettavasta
syystä aiheutuu päästöjä tai syntyy jätettä siten, että siitä voi aiheutua välitöntä ja ilmeistä
ympäristön pilaantumisen vaaraa, tai jätteen määrän tai ominaisuuksien vuoksi erityisiä
toimia jätehuollossa, on toiminnasta vastaavan tai jätteen haltijan ryhdyttävä heti ympäristövahinkojen torjuntatoimiin ja ilmoitettava tapahtuneesta viipymättä valvontaviranomaiselle ja tarvittaessa myös pelastusviranomaiselle ja lähialueen asukkaille.
-

Lupamääräys on annettu valvontaviranomaisen tiedonsaannin varmistamiseksi
myös poikkeuksellisissa tilanteissa. Viranomaisella on tiedonsaantioikeus ja toiminnanharjoittajalla ilmoitusvelvollisuus. (YSL 52 §, 123 §, 134 §, 169 §, 172 §)

-

Luvanvaraisen toiminnan harjoittajan on ennakolta varauduttava toimiin onnettomuuksien ja muiden poikkeuksellisten tilanteiden estämiseksi ja niiden terveydelle
ja ympäristölle haitallisten seurausten rajoittamiseksi. (YSL 15 §)

Paras käyttökelpoinen tekniikka:
12. Luvanhakijan on oltava riittävästi selvillä toimialansa parhaan käyttökelpoisen tekniikan
kehittymisestä ja varauduttava toimintaan soveltuvan tekniikan käyttöönottoon, mikäli se
vähentää toiminnasta ympäristöön kohdistuvan kuormituksen määrää.
-
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-

Luvanhaltijan selvilläolovelvollisuuteen kuuluu olla riittävästi tietoinen haitallisten
vaikutusten vähentämismahdollisuuksista (YSL 6 §, 8 §, 52 §)

Seuranta- ja tarkkailuvelvollisuus:
13. Jäteaseman vastaanottokentältä pois johtava lupakuviin osoitettu sadevesiviemäri eli hulevesiviemäri tulee pitää jatkuvasti toimintakuntoisena ja purkupaikan tulee olla merkittynä maastoon. Jätteenkäsittelyaluetta ympäröivien ojien vedenlaatua tulee seurata silmämääräisesti mahdollisten huuhtoutumien takia. Tarvittaessa hulevesistä tulee ottaa näytteitä veden laadun selvittämiseksi. Poikkeavista tilanteista on annettu lupamääräys 11.
-

Luvanvaraisesta toiminnasta mahdollisesti aiheutuvan ympäristön pilaantumisen
ehkäisy (YSL 8 §, 52 §)

14. Toiminnanharjoittajan tulee esittää Raahen ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksyttäväksi selvitys toiminta-alueella syntyvistä hulevesien määrästä ja laadusta. Selvityksessä
tulee olla sanallinen selitys tuloksen merkityksestä, ja analysoituja pitoisuuksia tulee verrata valtioneuvoston asetuksessa (VNa 1022/2006, VNa 868/2010) vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annettuihin raja-arvoihin. Mikäli pinta- tai pohjavedessä tai
maaperässä esiintyy haitallisia aineita, tulee raportissa esittää arvio siitä, mistä haittaaineet ovat peräisin sekä arvio haitta-aineen aiheuttamasta riskistä. Selvityksen tulee sisältää kuvauksen mahdollisesta jatkotarkkailun järjestämisestä. Raahen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen voi antaa selvityksen pohjalta erillisen päätöksen.
-

Lupamääräys on annettu pilaantumisen ehkäisemiseksi ja erityisen ympäristöä pilaavan tai sen vaaran seikan selvittämiseksi (YSL 52 §, 54 §, 62 §, 64 §, 65 §)

15. Toiminnanharjoittajan tulee pitää käyttöpäiväkirjaa jätteenkäsittelyn toiminnasta. Kirjanpitotiedot on säilytettävä kirjallisesti tai sähköisesti kuusi vuotta. Tiedot on esitettävä valvontaviranomaiselle pyydettäessä.
Vuosiyhteenveto kirjanpidosta tulee toimittaa paikalliselle ympäristöviranomaiselle toimintaa seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä. Vuosiyhteenvetoon on kirjattava arvio, onko menneen vuoden toiminta ollut ympäristöluvan ehtojen mukaista.
Vuosiyhteenvedossa tulee esittää ainakin seuraavat tiedot:
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Vastaanotettu ja käsitelty jätemäärä jäteluettelon mukaisin nimikkein ja kuvaus jätelajista, alkuperä, käsittelytapa sekä sijoituspaikat käsittelyalueella
Alueelta pois vietyjen jätteiden määrä, laji, vientipäivämäärä, toimituspaikka ja viejä
Lisäksi on pidettävä kirjaa vastaanottamatta jätetyn jätteen lajista ja määrästä.
Alueella vuoden päättyessä varastoitujen jätteiden määrä eriteltynä jätejakeittain
Toteutunut toiminta-aika jäteasemalla, mukaan lukien kuljetukset
Tiedot ympäristönsuojelun kannalta merkittävistä häiriöistä, poikkeuksellisista tilanteista ja onnettomuustilanteista (syy, kestoaika, arvio päästöistä vesiin ja maaperään)
ja niiden ympäristövaikutuksista sekä niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä
Tiedot muista ympäristönsuojelun kannalta merkittävistä tapahtumista ja toimenpiteistä jäteaseman toiminnassa (syy, kestoaika, arvio päästöistä vesiin ja maaperään).
Esim. häiriöt, poikkeukselliset tilanteet ja onnettomuustilanteet sekä niiden ympäristövaikutukset ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.
Tiedot ympäristövaikutusten tarkkailusta (mm. otetuista maaperä- tai vesinäytteistä)
Toiminnassa toteutuneet ja suunnitteilla olevat muutokset, jotka voivat vaikuttaa ympäristöön
- Lupamääräys 15 on annettu sen takia, että toiminnanharjoittajalla on selvilläolo- ja
tiedonantovelvollisuus. Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista, sekä seurata ja tarkkailla toiminnan vaikutuksia. Säännöllisellä seurannalla varmistetaan, että toimija voi antaa valvontaviranomaiselle tarpeelliset tiedot toiminnan valvomiseksi. Samalla seurataan käsiteltävän ja varasRaahen kaupunki
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toitavan jätteen määrää suhteessa luvan hakemisen ja lupapäätöksen perusteisiin. (YSL 6 §, 8 §, 9 §, 52 §, 62 §, 172 §, JäteL 12 §, 118 §, 122 §, JäteA 20 §, 22
§, 23 §)
-

Lupahakemuksen yhteydessä on esitetty toiminnan seuranta- ja tarkkailusuunnitelma. Jos käsiteltävän jätteen laatu tai määrä taikka käsittelyn järjestelyt muuttuvat, toiminnanharjoittajan on arvioitava ja tarvittaessa tarkistettava suunnitelmaa
ja ilmoitettava tästä valvontaviranomaiselle. (JäteL 120 §, JäteA 25 §)

-

Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa jätteistä, jos kysymyksessä on toiminta,
joka on ympäristöluvanvaraista (JäteL 118 § 1 mom. kohta 4, 119 §, JäteA 20 §,
22 §, 23 §)

Toiminnan oleellinen muuttaminen tai lopettaminen:
16. Mikäli toiminnoissa, niiden laajuudessa tai toimintatavoissa tapahtuu merkittäviä muutoksia, tai toiminta pysyvästi tai pitkäaikaisesti keskeytyy, on tapahtumista ilmoitettava valvontaviranomaiselle hyvissä ajoin ennen niiden toteutumista. Myös toiminnanharjoittajan
tai vastuuhenkilön vaihtumisesta on ilmoitettava valvontaviranomaiselle.
-

Ilmoitusmenettelyllä varmistetaan tiedonkulku valvontaviranomaiselle valvonnan
kannalta olennaisista muutoksista. Ilmoitusten perusteella viranomainen voi tehdä
arvion lupamääräysten muuttamisen tarpeesta. Ympäristölupapäätöksen tulee olla lainvoimainen, ennen kuin oleellisen muutoksen mukaisia toimintoja otetaan
käyttöön. (YSL 29 §, 89 §, 170 §, 172 §)

17. Ennen toiminnan lopettamista, on lopettamisesta ja lopettamisen jälkeisestä ympäristön
tilan tarkkailusta esitettävä valvontaviranomaisen hyväksyttäväksi suunnitelma viimeistään kuusi kuukautta ennen lopettamista. Toiminnan lopettamisen jälkeen on alue saatettava viipymättä sellaiseen kuntoon, ettei ympäristölle taikka terveydelle aiheudu vaaraa
tai haittaa. Alueelle ei saa jäädä purkubetoni- ja tiilikasoja tai muita jätteitä.
Toiminnanharjoittajan tulee pyytää valvovalta viranomaiselta lopputarkastuksen pitämistä
toiminnan loputtua. Ympäristölupa ja sen velvoitteet lakkaavat olemasta voimassa, kun
lopputarkastuksessa on todettu ympäristöluvassa annetut velvoitteet hoidetuiksi.
-

Toiminnan päätyttyä toimintaa harjoittanut vastaa edelleen lupamääräysten tai
valtioneuvoston asetuksen mukaisesti tarvittavista toimista pilaantumisen ehkäisemiseksi, toiminnan vaikutusten selvittämisestä ja tarkkailusta. Toiminnan jälkeen paikka ei saa aiheuttaa vaaraa tai haittaa. (YSL 52 §, 94 §, 170 §, JäteA 13
§)

VAKUUS
Luvan saajalle ei määrätä asetettavaksi ennen toiminnan aloittamista vakuutta asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi.
- Jätteen käsittelytoiminnan harjoittajan on asetettava vakuus asianmukaisen jätehuollon, seurannan, tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi. Vakuuden on oltava riittävä ottaen huomioon toiminnan laajuus, luonne ja toimintaa varten annettavat määräykset. Jäteasemalta
ei vaadita vakuutta, koska kyseessä ei ole kaatopaikkatoiminta ja katettavat kustannukset toimintaa lopetettaessa ovat jätteiden määrän ja laadun huomioon ottaen vähäiset. (YSL 59 §, 60 §)
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RATKAISUN PERUSTELUT:
Lupaharkinnan perusteet
Ympäristölupa on myönnetty, koska toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä
niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset. (YSL 48 §)
Jäteaseman toiminta edellyttää ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaista ympäristölupaa. Raahen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen delegoimana asian on tutkinut ja käsitellyt
toimivaltaisena Raahen ympäristösihteeri. Harkinnan pohjalta on katsottu, että kun toimintaa
harjoitetaan päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja lupamääräyksiä, toiminta
täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset
sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on säädetty, eikä luvan myöntämiselle näin ollen ole lain mukaista estettä. (YSL 49 §)
Luvan myöntämisen edellytykset
Ympäristölupa on myönnetty, koska toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä
niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset. (YSL 48 §)
Alueella ei ole voimassaolevaa asemakaavaa, joten toiminta ei sijoitu asemakaavan vastaisesti. Alueella voimassa olevassa osayleiskaavassa (Raahen keskeisten taajama-alueiden
osayleiskaava vuodelta 2007), jäteasema ja viereinen suljettu kaatopaikka on osoitettu ulkoilu- ja virkistysalueeksi (kaavamerkintä VU). Jäteaseman alueella on erilliset kaavarajaukset
käytöstä poistetun kaatopaikan alueelle (ej-1), sekä kompostointialueelle (ej-2). Kompostoituvat pihansiivousjätteet ja risut / puhtaan puun kasat sijoittuvat ej-2 merkitylle alueille sekä
kaavattomalle alueelle.
Toiminta on sijoitettu siten, ettei siitä aiheudu pilaantumista tai sen vaaraa ja pilaantuminen
voidaan estää. Toiminnasta ei, asetettujen lupamääräysten ja toiminnan sijoituspaikan huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa: (YSL 11 – 12 §, 49
§)
 Terveyshaittaa
 Merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa
 Maaperän tai pohjaveden pilaantumista
 Erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä
kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella
 Eräistä naapurussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta
rasitusta naapureille tai lähistöllä asuville.
Luvassa on annettu tarpeellisia määräyksiä ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi toiminnan luonne huomioon ottaen. (YSL 52 §, 58 §)
 Päästöjen ehkäisemisestä ja rajoittamisesta
 Jätteistä sekä niiden määrän ja haitallisuuden vähentämisestä
 Toimista häiriö- ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa
 Toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimista, kuten alueen kunnostamisesta ja päästöjen ehkäisemisestä
 Muista toimista, joilla ehkäistään, vähennetään tai selvitetään pilaantumista, sen vaaraa tai pilaantumisesta aiheutuvia haittoja.
Luvan myöntämisen yleiset perustelut:
Kyseessä on nykyisen toiminnan olennainen muutos ja laajennus. Raahen kaupungin ympäristölautakunta on myöntänyt siirtokuormausasemalle ympäristöluvan 30.6.2008 § 44. Kyseinen ympäristölupa on myönnetty silloisen hakemuksen mukaisesti enintään 5 000 tonnin jäYmpäristötoimi
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temäärän käsittelyyn vuodessa. Jäteasema on siten ollut nykyisellä paikallaan lähes 9 vuotta. Toiminnan muutoksen ympäristölupahakemuksessa on ollut ollut ympäristönsuojelulain ja
–asetuksen sekä jätelain ja -asetuksen edellyttämät tiedot toiminnasta, jätteistä ja jätehuollosta sekä toiminnan seurannasta ja tarkkailusta.
Ympäristöviranomaisen näkemyksen mukaisesti toiminnanharjoittajalla on toiminnan laajuus,
luonne ja toimintaa varten annettavat lupamääräykset huomioon ottaen riittävä asiantuntemus. Toiminta tukee jätelain toteuttamista, jossa jätemateriaaleja käytetään etusijajärjestyksen mukaisesti uudelleen.
Lupaan liittyvää betoni- ym. murskan käyttöä ei ole voitu katsoa kuuluvaksi ns. MARAasetuksen mukaiseksi maanrakentamiskohteeksi, koska perustettava varastokenttä ei kuulu
kyseisen asetuksen 2 §:n mukaisiin soveltamiskohteisiin. Toiminnalla ei ole maankäyttö- ja
rakennuslaissa tarkoitettua katusuunnitelmaa, yleisen alueen toteuttamissuunnitelmaa, lupaa
tai ilmoitusta taikka yleisistä teistä annetussa laissa tai maantielaissa tarkoitettua tiesuunnitelmaa, joka on edellytys jätteiden hyödyntämiselle ilman ympäristölupaa. Myönnetyssä ympäristölupapäätöksessä on annettu kyseisen asetuksen mukaisia määräyksiä mm. hyödynnettävän betonin sisältämistä haitallisten aineiden pitoisuuksista ja liukoisuuksista, kerrospaksuudesta ja rakenteen peittämisestä.
Käsittelyalue sijaitsee asemakaavoittamattomalla alueella. Alueen lähiympäristöön on keskittynyt myös muuta jätteenkäsittelytoimintaa.
Jäteaseman alueen hulevesien käsittely ja johtaminen on hyväksytty hakemuksessa esitetyllä tavalla. Hulevedet eivät imeydy vanhan kaatopaikan jätetäyttöön eikä niitä johdeta kaatopaikan suotovesien käsittelyjärjestelmään, vaan niillä on osoitettu erillinen hulevesiviemäröinti maastoon.
Lähimpään vakituisessa käytössä olevaan asuinrakennukseen on matkaa noin 1 km. Toiminta ei sijoitu pohjavesialueelle. Ympäristöön tapahtuvien päästöjen ehkäisemiseksi on annettu
lupamääräyksiä.
Lupahakemuksen mukaan jäteaseman ainoa merkittävämpi melun lähde on toiminnan mukanaan tuoma liikenne, eikä toiminnasta aiheudu lähimmille häiriintyville kohteille merkittävää
melu- tai pölyhaittaa. Melutason ohjearvojen saavuttaminen voidaan varmentaa mittauksin,
mikäli tarvetta ilmenee. Pölypäästöjä voidaan rajoittaa ja ehkäistä kenttäalueen huolellisella
hoidolla sekä kastelemalla sisääntulotietä. Hajuhaittoja ei hakemuksen mukaan jäteasemalla
esiinny, sillä jätteiden varastointiaika on lyhyt. Toimittaessa tämän ympäristöluvan ehtojen
mukaisesti voidaan toiminnan katsoa edustavan parasta käyttökelpoista tekniikkaa.
Jätteen käsittelytoiminnalle ei ole vaadittu ympäristönsuojelulain mukaista vakuutta. Jäteasemalta ei ole katsottu tarpeelliseksi vaatia vakuutta, koska kyseessä ei ole kaatopaikkatoiminta ja katettavat kustannukset toimintaa lopetettaessa ovat jätteiden määrän ja laadun
huomioon ottaen vähäiset. Lisäksi vakuusratkaisuun on vaikuttanut se, että toiminnanharjoittajana on kaupunki.
Lupamääräysten tarkemmat perustelut on esitetty kunkin lupamääräyksen yhteydessä.
Hakemuksen mukaisesta toiminnasta, ottaen huomioon annetut lupamääräykset, ei voida
etäisyyksien, toimipaikan luonnonolosuhteiden ja alueen aikaisemman käytön perusteella
katsoa aiheutuvan merkittävää ympäristön pilaantumista eikä naapurustolle kohtuutonta rasitusta tai haittaa. Hakemuksen mukaiselle toiminnalle on edellä määritellyt, luvan myöntämisen edellytykset.

Aseman toiminta edistää jätteiden kierrätystä.
VASTAUS ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN (YSL 83 §) JA KANNANOTTOIHIN:
1. Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuolto
Jätteenkäsittelyn toiminnan melu- ja pölyhaitasta on annettu lupamääräys 4. Poikkeustilanteiden tiedottamisesta on annettu lupamääräykset 10 ja 11. Lupamääräyksessä 7 on määrätty, ettei toiminnassa saa ottaa vastaan tai käsitellä purkujätettä, joka sisältää esim. asbestia.
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2. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
ELY-keskus ei antanut asiassa erillistä lausuntoa. Jätteenkäsittelyalueen hulevesien johtamisesta ja tarkkailusta on annettu omat määräykset. Hulevesiä ei saa johtaa viereisen kaatopaikan suotovesien kanssa samaan käsittelyyn.

LUVAN VOIMASSAOLO:
Päätöksen voimassaolo
Tämä ympäristölupa myönnetään toistaiseksi voimassa olevana. Toiminnan olennaiseen laajentamiseen tai muuttamiseen on haettava erikseen lupa.
- Ympäristölupa myönnetään nykyisen ympäristönsuojelulain mukaisesti yleensä
toistaiseksi voimassa olevaksi. Toiminta voidaan määrätä olemaan voimassa
määräajan toiminnanharjoittajan hakemuksesta. Päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävään tai muuhun toiminnan olennaiseen muuttamiseen on oltava lupa. (YSL
27 §, 29 §, 87 §)
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi tarkastaa lupamääräyksiä ja muuttaa annettua
lupaa, jos (YSL 89 §)
 Toiminnasta aiheutuva pilaantuminen tai sen vaara poikkeaa olennaisesti ennalta arvioidusta
 Toiminnasta aiheutuu ympäristönsuojelulaissa kielletty seuraus
 Tarvittaessa lupaan liitetyn hulevesiselvityksen pohjalta
 Parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) kehittymisen vuoksi päästöjä voidaan vähentää olennaisesti enemmän ilman kohtuuttomia kustannuksia
 Olosuhteet luvan myöntämisen jälkeen ovat olennaisesti muuttuneet, tai
 Se on tarpeen, jotta voidaan noudattaa Suomea sitovia kansainvälisen velvoitteen
täytäntöön panemiseksi annettuja säädöksiä.
Lupaa ankaramman asetuksen noudattaminen:
Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräyksiä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai
tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 70 §)
PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO:
Tämä päätös annetaan 7.4.2017 pidettävän julkipanon jälkeen 10.4.2017 ja se on lainvoimainen 11.5.2017, ellei siihen haeta muutosta. (YSL 84 §)
Toiminta voidaan aloittaa, kun lupa on lainvoimainen ja jätehuollon varmistamiseksi määrätty
vakuus on asetettu.
SOVELLETUT OIKEUSOHJEET:
Ympäristönsuojelulaki / YSL (527/2014) § 6-12, 15-17, 20, 27, 29, 39-40, 42-44, 48-49, 52,
58-62, 70, 83-85, 87, 89, 94, 123, 134, 168-170, 172, 189-191, 205, Liite 1: Taulukko 2:
kohta 13 f)
Ympäristönsuojelulain muuttaminen (YSL423/2015)
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta / Ympäristönsuojeluasetus / YSA (713/2014) §
2: kohta 12 f, 3, 11-15
Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) § 17 § (kuten kyseisen lain muutoksessa 90/2000)
Jätelaki / JäteL (646/2011) § 8, 12-15, 24, 29, 30, 72, 118-120, 121-122, 141
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Valtioneuvoston asetus jätteistä / Jäteasetus / JäteA (179/2012) § 2. luku (8-21 §), § 10, 1213, 20, 22-25
Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista / Kaatopaikka-asetus / KaatopaikkaA (331/2013) § 3
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista / VNp (993/1992) § 1, 2
Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa / MARA
(591/2006) § 3, 5
Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa annetun valtioneuvoston asetuksen liitteiden muuttamisesta (403/2009)
Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista (VNa 1022/2006)
ja kyseisen asetuksen muuttaminen (VNa 868/2010)
Muut sovelletut säännökset
SFS 5884 Betonimurskeen maarakennuskäytön laadunhallintajärjestelmä
Raahen kaupungin jätehuoltomääräykset (Raahen kaupungin tekninen lautakunta 19.1.2017
§ 9) kohta 1.11
Raahen keskeisten alueiden osayleiskaava 2007 (Raahen kaupunginvaltuusto 11.4.2007 §
20)
Kunnan ympäristöviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille (Raahen kaupungin
ympäristölautakunta 27.11.2015 § 50)
Raahen kaupungin, Pyhäjoen kunnan ja Siikajoen kunnan ympäristötoimen lupa- ja valvontamaksutaksa (Raahen kaupungin ympäristölautakunta 11.12.2014 § 63, tullut voimaan
1.2.2015)
MAKSUT JA KORVAUKSET:
Tämän ympäristöluvan käsittelystä perittävä kokonaismaksu on 2 700 € + hakemuksen
ja päätöksen lehti-ilmoituksesta aiheutuneet todelliset kustannukset.
- Ympäristöluvan maksu määräytyy hakemuksen vireille tullessa Raahen kaupungissa voimassa olleen, ympäristölautakunnan hyväksymän ympäristölupataksan
perusteella. Taksa on tullut voimaan 1.2.2015. Lupamaksu määräytyy ympäristölupataksassa lupatyypin ”12 jätteiden ammattimainen tai laitosmainen käsittely,
sekä jätevesien käsittely” mukaisesti. (YSL § 205, YMLA 9.12.2014 § 63)
-

Lupatyypin 12 f) ”muu kuin a—e alakohdassa taikka 1 §:n 13 kohdan a ja d—g
alakohdassa tarkoitettu jätelain soveltamisalaan kuuluvan jätteen käsittely, joka
on ammattimaista tai laitosmaista ja jossa käsitellään jätettä alle 20 000 t/v” lupahakemuksen perusmaksu on 2 400 €.

-

Tiedonantokirje hakemuksesta ja päätöksestä lähetettiin käsittelyalueesta 1000 m
etäisyydellä oleville maanomistajille (yhteensä 15 tiedonantokirjettä), josta veloitetaan 20 €/ kuultava = 300 €.

-

Lupahakemus kuulutettiin sanomalehti Raahelaisessa la 4.2.2017. Myös ympäristölupapäätös tiedotetaan paikallisessa sanomalehdessä, joiden todelliset kustannukset (kuitenkin vähintään 100 €) laskutetaan hakijalta kokonaisuudessaan.

Tämän ympäristöluvan toiminnan mukaisesta valvonnasta peritään kulloinkin voimassa olevan taksan mukainen maksu.
- Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi periä maksun laatimaansa valvontaohjelmaan perustuvista luvanvaraisen toiminnan määräaikaistarkastuksista ja
muusta ohjelmaan perustuvasta säännöllisestä valvonnasta (YSL 205 § 2 mom).
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pohjautua erikseen laadittuun valvontasuunnitelmaan, joka perustuu ympäristöriskien arviointiin (YSL 168 §).

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN:
Tämän päätöksen julkipanopäivä on 7.4.2017 ja päätöksen antopäivä 10.4.2017. Lupapäätös on nähtävillä Raahen teknisessä palvelukeskuksessa 10.4.-11.5.2017. Julkipanoilmoitus
on päätöksen liitteenä ja se on myös nähtävillä Raahen kaupungin teknisen palvelukeskuksen (Ruskatie 1, 92140 Pattijoki) ilmoitustaululla, sekä Raahen kaupungin kotisivuilla. (YSL §
85) Päätöksestä tiedotetaan erikseen kirjeitse asianosaisille. Lupapäätöksestä tiedotetaan
sanomalehti Raahelaisessa. Julkipanoilmoitus on nähtävillä sen ajan, jonka kuluessa päätökseen voidaan hakea muutosta valittamalla. Viimeinen muutoksenhakupäivä on 11.5.2017.
Päätös toimitetaan:
 Hakija (allekirjoitetut, alkuperäinen ja sähköinen versio)
 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus: kirjaamo, sähköisesti
 Kalajoen kaupunki, ympäristöterveydenhuolto, sähköisesti
 Lupapäätöstä erikseen pyytäneet
Päätös annetaan tiedoksi:
 Raahen kaupungin teknisen palvelukeskuksen ilmoitustaulu 10.4.-11.5.2017
 Raahen kaupungin kotisivut 10.4.-11.5.2017
 Raahen kaupungin ympäristölautakunta
 Heille, jotka ovat ilmoitusta erikseen pyytäneet
 Asianosaisille, joille on lupahakemuksesta annettu erikseen tieto
MUUTOKSENHAKU:
Tähän päätökseen ja siitä perittävään maksuun haetaan ympäristönsuojelulain 190 §:n mukaisesti muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.
VIRANHALTIJAN ALLEKIRJOITUS:

Vesa Ojanperä
Ympäristösihteeri
puh: 044 4393 636
s-posti: ympäristo@raahe.fi
Postiosoite: Raahen kaupungin ympäristötoimi, Ruskatie 1, 92140 Pattijoki.
LIITTEET
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Raahen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen

VALITUSOSOITUS

Ympäristölupa jätteiden ammattimaiseen tai laitosmaiseen käsittelyyn,
Raahen kaupungin siirtokuormausasema
Päätöksen julkipanopäivä
Päätöksen antopäivä
Viimeinen muutoksenhakupäivä

7.4.2017
10.4.2017
11.5.2017

Valitusviranomainen
Tähän päätökseen ja päätöksestä määrättyyn maksuun saa hakea muutosta kirjallisella valituksella Vaasan hallintooikeudelta, johon valitus liitteineen on toimitettava valitusajan kuluessa.
Valitusaika
Päätös annetaan julkipanoilmoituksessa mainittuna päivänä, jolloin sen katsotaan tuleen asianomaisen tietoon.
Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä sitä lukuun ottamatta. Jos valitusajan viimeinen päivä osuu arkitai juhlapyhäpäivälle tai viikonlopulle, valitusaika jatkuu seuraavaan arkipäivään.
Valitusoikeus on
1) asianosaisella
2) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun
taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät
3) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät
4) valtion valvontaviranomaisella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella
5) asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella
Valitus
Valituksessa on ilmoitettava:
1) päätös, johon haetaan muutosta
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi;
3) perusteet, joilla muutosta vaaditaan; sekä
4) valittajan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Yhteystietona on ilmoitettava myös sähköpostiosoite, jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä
viestinä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on
joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen
on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse allekirjoittaa, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä:
päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
tieto siitä, milloin päätös on annettu tiedoksi
Asiamiehen on liitettävä valitukseen valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti valitusviranomaisessa. Asianajan tai yleisen oikeusavustajan tulee kuitenkin esittää valtakirja ainoastaan, jos valitusviranomainen niin määrää.
Valituksen toimittaminen
Valitus liitteineen on toimitettava valitusajan kuluessa Vaasan hallinto-oikeudelle osoitteella:
postiosoite
käyntiosoite
puhelin
sähköposti
faksi
aukioloaika

Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 Vaasa
Korsholmanpuistikko 43, 65100 Vaasa
029 56 42780 (kirjaamo)
vaasa.hao(at)oikeus.fi
029 56 42760
klo 8–16.15

Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksua 250 €, ellei
toisin säädetä.
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Ympäristönsuojeluviranomainen

JULKIPANO
7.4.2017
Päätös 10.4.2017 § 6
Dnro: 1456/110106/2016

Ympäristölupa jätteiden ammattimaiseen tai laitosmaiseen käsittelyyn,
Raahen kaupungin siirtokuormausasema
Asia:

Raahen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on tarkastanut
Raahen kaupungin ympäristölupahakemuksen jäteaseman toimintaan ja päättänyt myöntää siihen ympäristöluvan kiinteistöllä Raahen kaupungin lahjoitusmaa RN:o 678-402-1-50, osoitteessa Kiiluntie 167, 92120 Raahe. Lupa on voimassa toistaiseksi.
Luvan mukainen toiminta käsittää yhdyskuntajätteen siirtokuormausaseman toiminnan, pihasiivousjätteen ja risujen / puhtaan
puujätteen vastaanoton ja käsittelyn sekä murskatun betonijätteen
sijoittamisen alueen kenttärakenteisiin. Ympäristölupapäätöksen
mukaisessa toiminnassa tulee noudattaa lupapäätöstä ja siihen liitettyjä lupamääräyksiä.
Tämä lupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 10.4.2017, jolloin
sen katsotaan tulleen valitukseen oikeutettujen tietoon. Asianosaisille lähetetään erikseen tiedonantokirje.
Päätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä 10.4.-11.5.2017
välisen ajan Raahen kaupungin teknisessä palvelukeskuksessa
(os. Ruskatie 1, 92140 Pattijoki), sekä Raahen kaupungin Internetsivuilla.

Muutoksen haku:

Tähän ympäristölupapäätökseen tyytymätön voi hakea päätökseen liitetyssä valitusosoituksessa kerrotulla tavalla muutosta valittamalla siitä Vaasan Hallinto-oikeuteen (Vaasan hallinto-oikeus PL
204, 65101 Vaasa, faksi 029 56 42760, sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi) 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä.
Valituksen tulee olla perillä viimeistään 11.5.2017.
Lisätietoja saa asiaa valmistelleelta ja päätöksen tehneeltä ympäristösihteeri Vesa Ojanperältä, puh. 044 4393 636 tai sähköpostilla
ymparisto@raahe.fi

Raahessa 7.4.2017
Vesa Ojanperä
ympäristösihteeri
Julkipano on nähtävillä 7.4.-11.5.2017
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