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TAALOVAARA GROUP OY:N YMPÄRISTÖLUPA AUTOPURKAAMOLLE, METALLIN JA 
ROMUAUTOJEN KERÄYKSELLE, VÄLIVARASTOINNILLE JA ESIKÄSITTELYLLE, 
RENKAIDEN JA AKKUJEN KERÄYKSELLE JA VÄLIVARASTOINNILLE SEKÄ BETONI-
JÄTTEEN HYÖDYNTÄMISELLE TOIMINTA-ALUEELLA OSOITTEESSA LAUTAMAAN-
TIE 1136, TORNIO 
 

Valmistelijat ympäristötarkastaja Minna Karhunen ja ympäristön-
suojelusihteeri Kai Virtanen: 
 
ASIA 
Taalovaara Group Oy hakee ympäristöluvan muuttamista metal-
lin, romuautojen, renkaiden ja akkujen keräyksen ja välivarastoin-
nin sekä betonijätteen hyödyntämisen lisäksi autopurkamotoimin-
taan. Lisäksi käsiteltävät jätemäärät kasvavat. [1: s. 1; 2; 3] 
 
LUVAN HAKIJA 
Taalovaara Group Oy 
Lautamaantie 1136 
95590 Tornio 
 
Yhteyshenkilö 
Tuomas Jefremoff, puh. 041 4687996, 
tuomas.jefremoff(at)hotmail.com 
 
TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 
Taalovaara Group Oy kerää ja välivarastoi metallia, renkaita ja 
akkuja sekä esikäsittelee romuautoja, Tornion kaupungin Liakan 
kylässä kiinteistöillä 851-419-4-24, 851-419-4-28 ja 851-419-4-23 
osoitteessa Lautamaantie 1136. Lisäksi toiminnanharjoittaja aikoo 
hyödyntää betonijätettä toiminta-alueen maarakentamisessa. 
 
LUVAN HAKEMISEN PERUSTE 
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n ja liitteen 1 taulukon 2 
kohdan 13 f) mukaan ympäristölupa on oltava jätteen ammatti- tai 
laitosmaisella käsittelemisellä, jota on mm. metallien ja metalliyh-
disteiden sekä rakennusmateriaalien kierrätys tai talteenotto sekä 
jätteen varastointi ennen sen toimittamista hyödyntämiseen (JL 6 
§ kohta 15; VNA jätteistä 2 §). 
 
LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 
Ympäristönsuojeluasetuksen 2 §:n kohtien 12 c), 12 d) ja 12 f) 
mukaan lupahakemuksen mukaisen toiminnan lupaviranomaisena 
toimii kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, jona Tornion kau-
pungissa toimii Meri-Lapin ympäristölautakunta. 
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ASIAN VIREILLETULO 
Ympäristölupahakemus on tullut vireille 7.3.2016 Tuomas Jefre-
moffin allekirjoittamalla ympäristölupahakemuksella.  
 
MUUT TOIMINTAAN LIITTYVÄT HYVÄKSYMISET JA SOPI-
MUKSET   
 
Lapin ELY-keskus on 12.6.2013 hyväksynyt ja merkinnyt jätehuol-
torekisteriin Taalovaara Group Oy:n ilmoittaman jätteen ammatti-
maisen kuljettamisen ja jätteen välittäjänä toimimisen. Kyseisessä 
päätöksessä on annettu toimintaa koskevia määräyksiä. [5] 
 
Toiminnanharjoittajalla on sopimus metallijätteen vastaanotosta 
Kajaanin Romu Oy:n [6], Kuusakoski Oy:n ja Stena Metallin kans-
sa [2: 2]. Auton renkaiden edelleen toimittamisesta yrityksellä on 
sopimus Suomen Rengaskierrätys Oy:n kanssa [7]. Katalysaatto-
reiden vastaanotosta toiminnanharjoittajalla on sopimus Kat-Metal 
Oy:n kanssa [8]. Akkujen edelleen toimittamisesta toiminnanhar-
joittajalla on sopimus KTC Kierrätyspalvelut Oy:n kanssa [4]. 
 
Kiinteistöt 851-419-4-24 ja 851-419-4-28 omistaa Tuomas Jefre-
moff. Kiinteistön 851-419-4-23 omistaa Veijo Jefremoff.  
 
ALUEEN KAAVOITUSTILANNE 

   
Lapin liiton valtuuston 26.11.2012 hyväksymässä ja ympäristömi-
nisteriön 19.2.2014 vahvistamassa Länsi-Lapin maakuntakaavas-
sa [9] toiminta-alue on maatalousaluetta (MT), joka on tarkoitettu 
erityisesti maatalouden harjoittamiseen ja jonka peltoalueet halu-
taan suojata sellaisilta rakentamisen ja muun maankäytön aiheut-
tamilta pysyviltä muutoksilta, jotka vaikeuttavat maatalouden har-
joittamista. 
 
Tornion kaupunginvaltuuston 14.12.2009 hyväksymässä oikeus-
vaikutteisessa yleiskaavassa [10] toiminta-alue on maa- ja metsä-
talousvaltaista aluetta (M). 
 
TOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖ 
Toiminta sijaitsee Tornion Lautamaassa. Lähin asutus on kiinteis-
töllä 851-419-4-23 vain noin 20 m päässä toiminta-alueelta. Tämä 
asuintalo on luvan hakijan omistuksessa. Seuraavaksi lähin asu-
tus sijaitsee noin 700–800 m päässä toiminta-alueelta. Toiminta-
alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. 
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TOIMINTA 
 
Toiminnan kuvaus 
 
Taalovaara Group Oy kerää metallia teollisuudesta, maatalouksis-
ta ja yksityistalouksista, lajittelee metallin ja toimittaa sen edelleen 
jatkokäyttöön hyödynnettäväksi. Lisäksi Taalovaara Group Oy ke-
rää, välivarastoi ja käsittelee (esim. kuivattaa ja purkaa) romuau-
toja sekä kerää ja välivarastoi renkaita sekä akkuja ja toimittaa ne 
jatkokäsittelyyn. Yritys kierrättää sekapeltiä, teräsromua, puhdas-
ta peltiä, romua, alumiinia, kuparia, messinkiä, ruostumatonta te-
rästä, happoterästä ja romuautoja. Taalovaara Group Oy käsitte-
lee metallijätteitä enintään 17070 t/a. [1: 2, 2: 3] 
 
Taalovaara Group Oy käsittelee akkuja noin 100 t/a ja katalysaat-
toreita noin 1000 kpl/a. Rengasromua käsitellään noin 30 t/a. Taa-
lovaara Group Oy irrottaa renkaista vanteet ja lyijypainot, jotka 
toimitetaan metallin kierrätykseen. [1: 2; 3] 
 
Romuajoneuvojen luovuttajille toiminnanharjoittaja antaa vas-
taanottotodistuksen. Lopullinen romutustodistus lähetetään asiak-
kaalle romuajoneuvon lopullisen käsittelijän toimesta. [3] 
 
Toiminta-alueelle on rakennettu ”märille” autoille noin 200 m2 ko-
koinen betonikenttä, josta vedet johdetaan hiekanerotuskaivon, 1-
luokan öljynerotuskaivon ja sulkuventtiilillä varustetun tarkastus-
kaivon kautta ojaan. Betonikenttä on tehty niin, että kenttä viettää 
joka suunnasta hiekanerotuskaivoa kohti. Kenttä on rakennettu 
vesitiiviistä teräsbetonista, jonka alla on 100 mm murskekerros (0-
16), tiivistetty sorakerros sekä suodatinkangas. Lisäksi toiminta-
alueella on erilliset alueet teräsromun vastaanotolle, renkaille, be-
tonijätteen vastaanotolle ja konteille, joissa säilytetään metallijä-
tettä [1: liite 13C, 2: asemapiirrosliite]. 
 
Taalovaara Group Oy:n toiminta on ympärivuotista [2: 3]. Toiminta 
painottuu kuitenkin lumettomaan vuodenaikaan [4]. Yrityksellä ei 
ole säännöllisiä vuorokautisia toiminta-aikoja [4]. 
 
Jätteen keräys suoritetaan Taalovaara Group Oy:n omilla rekoilla. 
Jatkokäsittelyyn menevät jätteet haetaan toiminta-alueelta kuor-
man vaihtoina jätteen vastaanottajan kuljetusrekoilla. Jatkokäsit-
telykuljetuksia on noin 1-8 kertaa viikossa. Liikenne toiminta-
alueelle kulkee oman liittymän kautta. [1: 3, 2: 4] 
 
Toiminnanharjoittajan on tarkoitus hyödyntää 2000 t betonijätettä 
toiminta-alueen kentän laajennuksessa. Betonimursketta aiotaan 
hyödyntää kentän kantavassa rakenteessa, jonka päälle tehdään 
murskekerros. [1: 3; 4] 
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Raaka-aineet, kemikaalit ja polttoaineet 
 
Toiminnassa käytetään teollista happea ja butaania metallin polt-
toleikkaukseen. Tällä hetkellä alueella ei ole polttonestesäiliötä, 
mutta toiminta-alueelle on tarkoitus tuoda 1 m3:n polttonestesäiliöt 
dieselille ja polttoöljylle. [1: 3, 2: 3] 
 
Rekat tankataan huoltoasemalla. Pyöräkone ja trukit tankataan 
betonilaatan päällä. Kemikaalit säilytetään sisätiloissa tiiviillä alus-
talla [1: 6]. 
 
TOIMINNAN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET JA NIIDEN RAJOIT-
TAMINEN 
 
Melu 
 
Toiminnasta aiheutuu melua kuorma-autoja purettaessa ja lastat-
taessa. Luvan hakijan mukaan melun vaikutukset ovat vähäiset 
eikä melu ole häiritsevää, sillä lähin mahdollisesti häiriintyvä naa-
puri sijaitsee lähes kilometrin päässä toiminta-alueesta. [1: 6] 
 
Jätteet ja niiden käsittely 
 
Toiminnasta syntyvä yhdyskuntajäte toimitetaan Jätekeskus Jäkä-
lään [1: 4]. 
 
Toiminnasta syntyy jäteöljyä noin 3000 litraa vuodessa ja kiinteää 
öljyistä jätettä [1: 4]. 
 
Vaarallisten jätteiden vastaanottaja, jolla on lain mukainen oikeus 
ottaa vastaan vaarallista jätettä, noutaa vaaralliset jätteet pois 
toiminta-alueelta [3].  
 
Ajoneuvojen renkaista irrotettavat lyijypainot toiminnanharjoittaja 
toimittaa Kuusakoski Oy:lle [3]. 
 
Tiedot vedenhankinnasta ja jätevesistä 
 
Toiminnasta ei käytetä vettä. Kuivatuskenttä on viemäröity I-
luokan öljynerottimen kautta ojaan [1:3]. 
 
Riskinarviointi ja onnettomuuksien estämiseksi suunnitellut 
toimet 
 
Toiminnan ympäristöriskinä pidetään autojen bensiini- ja diesel-
moottoreiden sekä tankkien rikkoutumista ja mahdollista muuta 
romuautojen sisältämien kemikaalien valumista sekä kerättäviä 
akkuja. [1:3] 
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Mahdollisten valumavahinkojen haittojen estämiseksi ja minimoi-
miseksi akut sijoitetaan haponkestäviin ja kannellisiin virallisiin 
akkulaatikoihin ja alueelle on hankittu turvetta, johon nestemäisiä 
kemikaaleja voidaan tarvittaessa imeyttää [1: 3]. 
 
TOIMINNAN TARKKAILU JA RAPORTOINTI 
 
Hakemuksen mukaan toimintaa tarkkaillaan päivittäin silmämää-
räisesti. Varaston seinässä on öljynerottimen sähköinen tarkkailu-
taulu, joka antaa hälytyksen poikkeavasta tilanteesta.  
 
Toiminnasta raportoidaan ympäristöluvan mukaisesti. 
 
LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY 
 
Lupahakemuksesta tiedottaminen 
Lupahakemuksesta on kuulutettu 16.3.-15.4.2016 Tornion kau-
pungin ilmoitustaululla ja internetissä Tornion kaupungin sivuilla. 
Hakemusasiakirjat ovat olleet nähtävillä Tornion kaupungintalolla 
samana aikana. Hakemuksesta on ilmoitettu Kemi-Tornio kau-
punkilehdessä 23.3.2016. Hakemuksesta on annettu tieto 
15.3.2016 postitetuilla kirjeillä toiminnan sijoituspaikan naapuri-
kiinteistöjen omistajille. 
 
Lausunnot ja muistutukset 
 
Ympäristölupahakemuksesta on jätetty yksi muistutus. Tornion-
laakson Sähkö Oy toteaa muistutuksessaan mm. seuraavaa: Tor-
nionlaakson Sähkö Oy:llä kulkee ympäristöluvan mukaisten tilojen 
alueella sijaitseviin asuinkiinteistöihin 0,4 kV:n AMKA –
riippukaapelilla toteutettu sähkönjakeluverkko. Kyseisen ilmajoh-
don etäisyysvaatimukset muuttuvat alueen käyttötarkoituksen 
muuttuessa. Muistutuksessa edellytetään, että ennen ympäristö-
luvan myöntämistä ja toiminnan aloittamista Tornionlaakson Säh-
kö Oy:llä on mahdollisuus luvanhakijan kustannuksella yhteisesti 
sovitulla tavalla muuttaa kyseinen jakeluverkon osa muuttuvan 
käyttötarkoituksen mukaisten vaatimukset täyttävään turvalliseen 
kuntoon esim. maakaapeloimalla. 
 
Tarkastus kiinteistöllä 
Ympäristötarkastaja Karhunen on tehnyt alueella tarkastuksen 
4.5.2016. Tarkastuksella todettiin, että piharakennukseen on ra-
kennettu tiiviistä betonista lattia ja nesteitä sisältävistä romuau-
toista nesteet poistetaan pääasiassa tässä hallissa. Toiminta-
alueelle on rakennettu myös betonikenttä, joka viettää laidoilta 
keskellä olevaa hiekanerotuskaivoa kohti. Hiekanerotuskaivosta 
vedet johdetaan öljynerotuskaivoon ja edelleen tarkastuskaivoon, 
josta vedet johdetaan toiminta-alueen ympärille kaivettuun ympä-
rysojaan.  
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Nesteitä sisältävien romuautojen kuormat puretaan kuljetusautois-
ta tälle kentälle ja autoista voidaan myös poistaa nesteitä kentällä. 
Jefremoffin mukaan kentän reunoille on tarkoitus tehdä pieni valli 
ja kentän alue on tarkoitus kattaa myöhemmin. Öljynerotus-
kaivossa on täyttymisen hälytin, joka on kytketty toiminta-alueen 
laidalla olevaan tauluun, jossa on merkkivalo hälytyksille. Tarkas-
tuskaivon sulkuventtiili on normaalisti kiinni ja kaivon täyttyessä, 
veden laatu tarkastetaan silmämääräisesti ennen venttiilin avaa-
mista ja vesien johtamista ojaan. Jefremoffin mukaan renkaita ei 
pääse kertymään alueelle suuria määriä, koska renkaat haetaan 
alueelta pois aina, kun niitä on yksi kontillinen. Akut poistetaan 
romuautoista jo siinä vaiheessa, kun autot otetaan kuljetettavaksi. 
Pieni sekapelti kerätään kontteihin. Kuljetusautossa on laatikko 
akkuja varten. Autoissa on sammuttimet ja turvetta mahdollisien 
vuotojen varalta. Myös hallissa on sammutin ja turvetta öljyvahin-
kojen varalta. Aluetta ja öljynerotinta tarkkaillaan päivittäin, mutta 
tarkkailusta ei ole pidetty kirjaa. Jatkossa tarkkailu kirjataan ylös. 
Toiminnanharjoittajan mukaan onnettomuuksia ei ole sattunut. 
Jefremoff toimitti tarkastuksella siirtoasiakirjat varastokentän ra-
kentamiseen vuonna 2015 käytetystä betonimurskeesta. Betoni-
mursketta on käytetty yhteensä noin 1 100 t. Jefremoff toimitti vii-
me vuodelta raportit myös edelleen toimitettujen eri metallien, ro-
muautojen, renkaiden ja akkujen osalta. Hänen mukaansa varas-
tokenttä on tyhjennetty viime vuonna loppukesästä eikä alueella 
ole tällä hetkellä metallia, romuautoja, akkuja tai renkaita, jotka 
olisivat olleet alueella yli vuoden. Öljyisiä jätteitä viime vuonna ei 
ole viety pois alueelta. Jefremoff on tilannut vaarallisten jätteiden 
astioiden tyhjennyksen, mutta tyhjennystä ei vielä ole tehty. Jef-
remoff kertoi tarkastuksella, että Tornionlaakson Sähkö Oy:n 
kanssa on sovittu, että toiminta-alueella olevat kolme sähköjohto-
pylvästä vaihdetaan korkeammiksi 10 metrin pylväiksi, mikä vä-
hentää onnettomuusriskiä.  
 
VIRANOMAISEN RATKAISU 
Ympäristölautakunta tutkii hakemuksen ja myöntää Taalovaara 
Group Oy:lle ympäristöluvan metallin, romuautojen, renkaiden ja 
akkujen keräykselle ja välivarastoinnille sekä betonijätteen hyö-
dyntämiselle maarakentamisessa kiinteistöillä 851-419-4-24, 851-
419-4-23 ja 851-419-4-28.  
 
Toimintaa tulee harjoittaa hakemuksessa esitetyn mukaisesti ja 
kuitenkin seuraavia lupamääräyksiä noudattaen (siinäkin tapauk-
sessa, että hakemuksessa esitetty olisi ristiriidassa lupamääräys-
ten kanssa). 
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LUPAMÄÄRÄYKSET (YSA 19 §) 
 
Jätteen käsittely ja varastointi ja jätehuolto 
 
1. Toiminta-alueella saa välivarastoida metallia ja romuautoja yh-

teensä enintään 17 000 t/a, renkaita yhteensä enintään 30 t/a 
ja akkuja yhteensä enintään 100 t/a. Toiminta-alueen maara-
kentamisessa saa hyödyntää murskattua betonijätettä yhteen-
sä enintään 2000 t/a. Toiminta-alueella kerrallaan varastoita-
van ja vuodessa hyödynnettävän jätemateriaalin määrän tulee 
olla alle 20 000 tonnia. Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä 
toiminta-alueelle tuotavista jätteistä sekä niiden laaduista ja 
määristä. Tuottajavastuun piiriin kuuluvien jätteiden, kuten ro-
muajoneuvojen, vastaanotto on tehtävä yhteistoiminnassa 
tuottajan kanssa. (YSL 16, 52, 58 §; JL 13, 29, 47, 120 §; YSA 
15 §) 
 

2. Metallijätteet, romuautot, renkaat, akut ja betonijäte on varas-
toitava niille varatuilla paikoilla ja ne on toimitettava käsiteltä-
väksi tai hyödynnettäväksi niin, että kiinteistölle ei synny pitkä-
aikaisia varastoja eikä sallittu varastoitavan jätteen määrä ylity. 
Varastoinnissa on vältettävä nesteitä sisältävien osien, hyö-
dynnettävien osien ja varaosien vaurioituminen. Kaikki alueelle 
tulevat ajoneuvot on varastoitava nestetiiviiksi pinnoitetulla 
alueella, kunnes niistä on poistettu polttoaineet, öljyt, jäähdy-
tysnesteet ym. ympäristölle vaaralliset nesteet. 
 
Toiminta-alueella tulee olla: 
- asianmukainen purettujen varaosien varasto, mukaan lukien 
nestetiivis öljyisten varaosien varasto; 
- asianmukaiset säilytysastiat akuille, öljynsuodattimille ja 
PCB:tä tai PCT:tä sisältäville kondensaattoreille; 
- asianmukaiset romuajoneuvojen nesteiden varastosäiliöt 
polttoainetta, moottoriöljyä, vaihteistoöljyä, voimansiirtolaittei-
den öljyä, hydrauliöljyä, jäähdytysnestettä, jäätymisenesto-
ainetta, jarrunestettä, akkuhappoa, ilmastointijärjestelmän nes-
teitä sekä kaikkia muitakin romuajoneuvon nesteitä varten; 
- asianmukainen käytettyjen renkaiden varasto, jossa palovaa-
ra ja liian suuren varaston kertyminen ehkäistään. 
 
Alueelle varastoitavaksi tuotu aine/esine on toimitettava hyöty-
käyttöön viimeistään kolmen vuoden sisällä. (YSL 7, 16, 17, 
49, 52, 58 §; JL 13, 15, 28, 29, 72 §; VNA 179/2012 12 §; VNA 
123/2015 7 §) 
 

3. Hyödynnettäväksi toimitettavan jätteen saa luovuttaa tai toimit-
taa vain sellaiselle vastaanottajalle, jolla on lupa kyseisen ai-
neen vastaanottoon ja käsittelyyn. Toiminnanharjoittajan on ol-
tava tietoinen siitä, minne ja milloin alueella välivarastoitavat 
metallijätteet, romuautot, renkaat, akut ja betoni toimitetaan 
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hyötykäyttöön. (YSL 14, 16, 49, 52, 58, 62 §; YSA 15 §; JL 13, 
28, 29, 72, 73, 120 §; JHM 7 §) 
 

4. Toiminnassa saa hyödyntää vain sellaista betonijätettä, josta 
ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Toiminta-alueella 
hyödynnettävä betonijäte on tuotava alueelle valmiiksi murs-
kattuna ja sen on vastattava valtioneuvoston asetuksessa 
eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa 
(591/2006) asetettuja vaatimuksia. (YSL 7, 14, 16, 17, 52, 58 
§; JL 13 §; JHM 18 §) 
 

5. Toiminnanharjoittajan on varmistettava, että alueelle ei tuoda 
muita jätteitä tai aineita kuin niitä, joiden hyödyntäminen alu-
eella on sallittu. Jos alueelle tuodaan jätettä tai muuta ainetta, 
jonka hyödyntämistä alueella ei ole sallittu, se on ilman tarpee-
tonta viivytystä palautettava tämän jätteen luovuttajalle tai toi-
mitettava paikkaan, jolla on lupa kyseisen jätteen vastaanot-
toon. Alueella ei saa säilyttää asiaankuulumatonta jätettä tai 
kalustoa. (YSL 7, 14, 16, 17, 49, 52, 58, 62 §; JL 5, 6, 13, 15, 
28, 29, 31, 72, 73, 120 §; JHM 18 §) 
 

6. Toimintaa tulee harjoittaa siten, että jätettä syntyy mahdolli-
simman vähän. Jätteistä ei saa aiheutua epäsiisteyttä eikä 
haittaa ympäristölle tai terveydelle. Toiminnassa syntyvät jät-
teet on varastoitava lajinsa ja laatunsa mukaan asianmukai-
sesti. Hyötykäyttökelpoiset jätteet on kerättävä erilleen ja toi-
mitettava luvalliseen kyseisen jätelajin vastaanottopaikkaan tai 
muuten asianmukaisesti hyödynnettäväksi. Jätehuollossa tu-
lee noudattaa Tornion kaupungissa voimassa olevia jätehuol-
tomääräyksiä. Vain hyötykäyttöön kelpaamattomat jätteet voi-
daan toimittaa kaatopaikalle, mikäli ne eivät ole vaarallisia jät-
teitä. (YSL 7, 14, 16, 17, 49, 52, 58 §; JL 5, 8, 13, 15, 19, 28, 
29, 72 §; JHM) 
 

7. Romuajoneuvojen nesteet sekä muut nestemäiset ja kiinteät 
öljyiset jätteet ja muut vaaralliset jätteet on kerättävä kukin jä-
telaji sille merkittyyn omaan, tiiviiseen astiaansa. Kaikkien vaa-
rallisten jätteiden varastointi on tehtävä tiivispohjaisessa, reu-
nakorokkein varustetussa, katetussa varastossa, niille selvästi 
merkityssä paikassa, erillään muista jätteistä. Varaston pohjan 
ja reunakorokkeiden tulee toimia altaana, joka estää vaarallis-
ten jätteiden pääsyn maaperään, jos jätteen astiaan tulee vuo-
to. Vaaralliseen jätteeseen ei saa sekoittaa muuta ainetta eikä 
eri vaarallisten jätteiden laatuja saa sekoittaa keskenään. Vaa-
ralliset jätteet on toimitettava asianmukaisen luvan saaneelle 
vastaanottajalle. Toimitettaessa vaarallisia jätteitä niiden vas-
taanottajalle on huolehdittava siitä, että jätteet on pakattu ja 
merkitty asianmukaisesti sekä tehtävä siirtoasiakirja. (YSL7, 
14, 16, 17, 49, 52, 58, 66 §; JL 6, 12, 13, 15, 16, 17, 28, 29, 
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72, 118, 120, 121 §; VNA 179/2012 7, 8, 9, 24 §; JHM 37, 38 
§) 

 
Päästöt ilmaan, maaperään, pohjaveteen ja vesistöihin ja nii-
den estäminen 
 
8. Toiminnasta ei saa aiheutua melu- tai pölyhaittaa, maaperän, 

pinta- tai pohjavesien pilaantumista tai pilaantumisen vaaraa 
tai muuta haittaa ympäristölle. Toimintaa tulee harjoittaa siten, 
että toiminnasta ei aiheudu ympäristön roskaantumista, epä-
siisteyttä, maisemahaittaa tai yleistä viihtyvyyden vähenemis-
tä. Tarvittaessa toiminnanharjoittajan on selvitettävä ympäris-
tövaikutukset ja ryhdyttävä toimenpiteisiin haittojen ehkäisemi-
seksi tai poistamiseksi. Tornion kaupungin ympäristönsuojelu-
viranomaisen alainen viranhaltija voi tarvittaessa antaa täs-
mentäviä määräyksiä tällaisista selvityksistä ja toimenpiteistä.  
(YSL 7, 14, 16, 17, 22, 49, 52, 58, 62, 66 §; JL 12, 13, 72, 73 
§; Johtos 11 §) 
 

9. Jätteiden ja mahdollisten muiden haitallisten aineiden käsittely 
ja varastointi tulee järjestää niin, että mahdollisten haitallisten 
aineiden pääsy maaperään ja pohja- ja pintavesiin estyy. Vaa-
ralliset jätteet, kuten nesteitä sisältävät romuautot ja akut, tu-
lee käsitellä ja varastoida nestetiiviillä alustalla. Nesteitä sisäl-
tävät romuautot on varastoitava varastokentällä, joka on pin-
noitettu vesitiiviillä pinnoitteella ja josta sade- ja sulamisvedet 
kerätään ja johdetaan oikein mitoitetun I-luokan öljynerotus-
kaivon kautta. Öljynerottimen toimintaa on tarkkailtava sään-
nöllisesti ja se on huollettava ja tyhjennettävä tarpeen vaaties-
sa. Öljynerotuskaivosta ojaan johdettavasta vedestä tulee tar-
vittaessa ottaa vesinäyte, josta tutkitaan ainakin pH, kiintoaine, 
sähkönjohtavuus ja öljyhiilivetypitoisuus. Akut on pidettävä 
erillään muusta jätteestä ja ne on varastoitava katetussa tilas-
sa, hapon kestävällä alustalla tai hapon kestävissä kannelli-
sissa varastoastioissa. Akkujen kuljetuksessa on noudatettava 
erityistä varovaisuutta. Nesteiden poistaminen romuautoista 
on tehtävä ensisijaisesti hallissa. Nesteiden poistaminen ro-
muautoista on tehtävä nestetiiviillä alustalla siten, että öljyiset 
vedet eivät päädy ympäristöön myöskään sade- tai sulamis-
vesien mukana. (YSL 7, 14, 16, 17, 49, 52, 58, 62, 66 §; JL 6, 
12, 13, 15, 16, 17, 118, 120 §; VNA 179/2012 7, 8, 9, 11, 12 §; 
VNA 123/2015 7 §) 
 

10. Kemikaalivarastojen, kuten polttonesteiden varastojen, on so-
velluttava käyttötarkoitukseensa ja niiden kunto on tarkistetta-
va säännöllisesti. Jos toiminnassa käsitellään tai säilytetään 
maaperän tai pohjaveden kannalta vaarallista kemikaalia, niin 
tällaisessa käsittely- tai säilytyspaikassa maa on suojattava 
kestävällä, nesteenpitävällä kerroksella, joka muodostaa allas-
rakenteen niin, että mahdolliset roiskeet eivät pääse maape-
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rään. Lisäksi kemikaaliastioiden säilytyspaikan on oltava sel-
lainen, että ympäristöstä ei pääse vettä (esim. sade- tai valu-
mavettä) kertymään astioiden luo. Polttonesteet on varastoita-
va kaksivaippaisissa säiliöissä, joiden kummankin vaipan eh-
jyys on helposti tarkastettavissa. Polttonestesäiliöitä täytettä-
essä on käytettävä toimivaa ylitäytönestintä ja otettava huomi-
oon lämpölaajenemisen mahdollisuus, niin että säiliöstä ei ta-
pahdu ylivuotoa. Jos alueella tankataan laitteita, koneita tai 
ajoneuvoja, polttoainesäiliön tankkausyhteessä on oltava pis-
toventtiili tai vastaava, joka estää painovoimaisesti tai lappou-
tumalla tapahtuvan polttoainevuodon. Tankkauslaitteistot on 
varustettava lukittavilla sulkuventtiileillä. Kemikaalien varas-
toinnissa ja käytössä tulee noudattaa kunkin valmisteen käyt-
töturvallisuusohjeissa annettuja ohjeita. (YSL 7, 14, 16, 17, 49, 
52, 58, 66 §; YSA 15 §) 
 

11. Toiminnanharjoittajan on seurattava toimialaansa liittyvien 
tekniikoiden kehittymistä ja otettava niitä soveltuvin osin käyt-
töön, jos näin voidaan vähentää ympäristön pilaantumisen 
vaaraa tai edistää jätteen hyötykäyttöä. (YSL 5, 7, 8, 14, 49, 
52, 58 §; JL 8, 13, 15, 120 §) 
 

12. Toiminnanharjoittajan on nimettävä henkilö, joka vastaa toi-
minnan asianmukaisesta suunnittelusta, tarkkailusta, kirjanpi-
dosta sekä ympäristöhaittojen torjunnasta. Toiminnanharjoitta-
jan on huolehdittava tämän vastuuhenkilön riittävästä koulu-
tuksesta. Vastuuhenkilön yhteystiedot on ilmoitettava Meri-
Lapin ympäristöpalveluiden ympäristönsuojelulle. Nämä yh-
teystiedot on pidettävä ajantasaisina. (YSL 8, 52, 62, 170, 172 
§; JL 122, 141 §; JA 25 §; MURA 12 §; JohtoS 4, 11 §) 

 
Meluntorjunta 
 
13. Toiminnasta aiheutuva melu ei saa ylittää lähimmissä häiriin-

tyvissä kohteissa klo 7-22 välisenä aikana minään viiden tun-
nin jaksona arvoa 55 dBA eikä klo 22-7 välisenä aikana mi-
nään viiden tunnin jaksona arvoa 50 dBA. Jos on aihetta epäil-
lä, että toiminnasta aiheutuu asuinkiinteistölle kantautuvaa häi-
ritsevää melua, niin toiminnanharjoittajan on varmistettava me-
lutaso häiriintyvissä kohteissa melumittauksin. Mittausten teki-
jällä on oltava riittävä kokemus ja asiantuntemus melumittauk-
sista. Mikäli melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistais-
ta, mittaus- tai laskentatulokseen lisätään 5 dB ennen sen ver-
taamista sallittuun melutasoon. Tornion kaupungin ympäris-
tönsuojeluviranomaisen alainen viranhaltija voi tarvittaessa 
täsmentää velvollisuutta mittauksiin ja niistä raportointiin. (YSL 
7, 14, 22, 49, 52, 62, 209 §; NaapL 17 §; VNp 993/1992 2 §; 
JL 13, 120, 122 §; Johtos 11 §) 
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Häiriö- ja poikkeukselliset tilanteet 
 
14. Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavissa poikkeukselli-

sissa tilanteissa ja vahinko- tai onnettomuustapauksissa on 
välittömästi ryhdyttävä torjuntatoimenpiteisiin, joilla vaara pi-
laantumisen leviämisestä saadaan poistettua. Häiriöstä johtu-
vaa päästöä aiheuttava toiminta on keskeytettävä heti ja häiriö 
on korjattava ennen toiminnan jatkamista. Jos toiminnanhar-
joittaja ei itse kykene varmuudella torjumaan maaperän tai 
pohjaveden pilaantumista, tulipaloa tai muuta vaaratilannetta, 
sen on hälytettävä pelastuslaitos apuun. Öljyvahingosta on il-
moitettava viipymättä pelastuslaitokselle. 
 
Toiminnanharjoittajan on viipymättä ilmoitettava maaperän tai 
pohjaveden pilaantumisen vaaraa aiheuttavien aineiden pääs-
töistä Lapin ELY-keskukselle ja Tornion kaupungin ympäris-
tönsuojelulle. (Puhelinnumerot v. 2016: Lapin ELY, öljy- ja 
kemikaalivahingot 0295 037 447/0295 037 407/0295 037 476, 
vaihde 0295 037 000; Tornion kaupungin ympäristönsuojelu, 
ympäristönsuojelusihteeri 040 7703239, ympäristötarkastajat 
050 5664195/0400 696756, ympäristöpäällikkö 040 7555891.) 
 
Tornion kaupungin ympäristönsuojelulle on ilmoitettava myös, 
jos toiminnassa aiheutuu muuta tavanomaista suurempaa 
päästöä tai vaaraa ympäristölle. Toiminta-alueella tulee olla 
näkyvillä pelastuslaitoksen ja ympäristöviranomaisten yhteys-
tiedot niin, että nopea tiedottaminen näille onnistuu. (YSL7, 
14, 16, 17, 49, 52, 62, 133,134, 172 §; YSA 30 §; JL 13 §) 
 

15. Vahinkotilanteisiin ja niiden hoitoon on varauduttava ennalta 
niin, että toiminta-alueella on polttoaine-, öljy- ja muiden nes-
tevahinkojen varalle riittävästi imeytysainetta ja palonalkujen 
sammuttamista varten alkusammutuskalustoa, jonka toiminta 
on varmistettu. Vuotona ympäristöön päässeet aineet on ke-
rättävä välittömästi talteen ja toimitettava niiden laadun edel-
lyttämään hyväksyttyyn käsittelyyn. (YSL 7, 14, 16, 17, 49, 52, 
62, 133, 134, 172 §; YSA 15 §; JL 13 §) 

 
Kirjanpito ja raportointi 
 
16. Kaikista toiminta-alueella varastoitavista ja hyödynnettävistä 

sekä vastaanotetuista ja edelleen toimitetuista romuautoista ja 
jätteistä on pidettävä kirjaa ympäristönsuojeluviranomaisen 
hyväksymällä tavalla. Kirjanpito tulee säilyttää vähintään kuusi 
vuotta ja se on pyydettäessä esitettävä Tornion kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaisen alaiselle viranhaltijalle. Yh-
teenveto kunkin vuoden kirjanpidosta ja poikkeuksellisista ti-
lanteista on toimitettava Tornion kaupungin ympäristönsuoje-
luviranomaiselle vuosittain maaliskuun loppuun mennessä. 
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Kirjanpidon yhteenvedosta tulee ilmetä: 
- vastaanotettujen eri metallien, romuautojen, renkaiden, ak-

kujen ja betonin sekä mahdollisten muiden jätemateriaalien 
määrät, alkuperät ja vastaanottopäivämäärät; 

- edelleen toimitettujen eri metallien, romuautojen, renkai-
den, akkujen sekä mahdollisten muiden jätemateriaalien 
määrät, alkuperät, eteenpäin toimituksen päivämäärät ja 
toimituspaikat sekä kuljetus- ja käsittelytavat; 

- edellä mainittujen materiaalien varastointitilanne vuoden 
lopussa; 

- toiminnasta syntyneiden muiden jätteiden jakeet, määrät, 
toimituspaikat ja -ajat sekä jätteenkuljettajat; 

- tiedot öljynerotusjärjestelmän tyhjennyksistä, huollosta ja 
tarkkailusta, kuten tyhjennyspäivämäärät, poiskuljetetut jä-
temäärät, toimituspaikat ja kuljettajien nimet sekä järjes-
telmän huolto- ja tarkkailupäivämäärät; 

- mahdolliset poikkeus- ja häiriötilanteet ja niiden johdosta 
tehdyt toimenpiteet sekä vastaavien tilanteiden toistumisen 
estämiseksi tehdyt toimet; 

- ympäristövaikutuksiin ja laitteiden ja rakenteiden kuntoon 
liittyvät tarkkailut ja niiden päivämäärät ja tulokset ja tehdyt 
kunnostukset. 

(YSL 7, 14, 52, 62, 172 §; JL 12, 118, 119, 120, 122, 123 §; 
VNA 179/2012 20 §) 

 
Toiminnan muuttaminen tai lopettaminen 
 
17. Mikäli toimintaa aiotaan muuttaa olennaisesti, toiminnanhar-

joittaja vaihtuu tai toiminta aiotaan lopettaa, siitä on ilmoitetta-
va Tornion kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle hyvis-
sä ajoin ennen muutoksen tapahtumista. Yllättäen sattuvasta 
muutoksesta on ilmoitettava viimeistään sen tapahtuessa. 
Olennainen muutos voi olla esimerkiksi varastoitavien jäte-
määrien olennainen kasvu, jätteiden käsittelytoimissa tapahtu-
va muutos tai muu ympäristön pilaantumisriskin muutos. Mikäli 
toiminta olennaisesti muuttuu tai laajenee, on toiminnalle tar-
vittaessa haettava uusi ympäristölupa. (YSL 52, 62, 170, 172 
§; YSA 15 §; JL 122 §) 
 

18. Toiminnan lopettamiseen liittyvistä toimista ja lopettamisen jäl-
keisestä ympäristön tilan tarkkailusta, mahdollisesta maaperän 
pilaantumisen selvittämisestä ja jätteitä koskevista toimista tu-
lee laatia suunnitelma, joka tulee toimittaa hyvissä ajoin, vii-
meistään neljä kuukautta ennen toiminnan lopettamista, Tor-
nion kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Luvan mu-
kaisen toiminnan päätyttyä on siistittävä viipymättä alueet, joil-
la toimintaa harjoitettiin. Toiminnanharjoittajan on sovittava 
lopputarkastuksen pitämisestä valvontaviranomaisen edusta-
jan (Meri-Lapin ympäristöpalvelut) kanssa viimeistään sillä vii-
kolla, kun toiminta on lopetettu. (YSL 7, 14, 16, 17, 49, 52, 58, 
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170, 172 §; YSA 15 §; JL 13, 28, 72, 73, 122 §; VNA 179/2012 
13 §) 

 
Jätteen käsittelytoiminnan vakuus 
 
19. Luvanhaltijan on ennen toiminnan aloittamista asetettava tä-

män ympäristöluvan valvontaviranomaisena toimivan Meri-
Lapin ympäristölautakunnan eduksi 15 000 euron suuruinen 
vakuus, joka on voimassa vähintään viisi vuotta. Vakuudeksi 
hyväksytään pantattu talletus, takaus tai vakuutus (YSL 61 §). 
Vakuuden voimassaoloa on jatkettava viimeistään kolme kuu-
kautta ennen edellisen vakuuskauden päättymistä. Vakuuden 
on oltava voimassa siihen asti kunnes toiminta on loppunut, si-
tä koskevan ympäristöluvan voimassaolo on lopetettu ja toi-
minta-alue on siistitty toiminnan jäljiltä. Vakuuden määrän pi-
tää koko ajan olla vähintään sen verran, että se vastaa kus-
tannuksia, joita toiminnan lopettaminen aiheuttaisi: jos toiminta 
muodostuu sellaiseksi, että nämä kustannukset ovat oletetta-
vasti yli 15 000 euroa, toiminnanharjoittajan on kasvatettava 
tätä vakuutta vastaavasti. Tarvittaessa valvontaviranomainen 
voi määrätä uudella päätöksellä vakuudesta ja sen määrästä. 
(YSL 59-61 §) 
 

TOIMINTAA KOSKEVIA MUITA MÄÄRÄYKSIÄ 
 
Toiminnassa on noudatettava valtioneuvoston asetusta romuajo-
neuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajo-
neuvoissa (123/2015). 
 
LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTA-
MINEN 
 
Päätöksen voimassaolo 
Tämä lupapäätös on voimassa toistaiseksi ja vain tässä luvassa 
määritellyllä sijoituspaikalla. Mikäli toiminta olennaisesti muuttuu 
tai laajenee, on toiminnalle haettava uusi ympäristölupa. (YSL 83, 
87 §) 
 
Lupamääräysten tarkistaminen 
Toiminnanharjoittajan on tehtävä hakemus lupamääräysten tarkis-
tamiseksi, jos sattuu tilanne, että tämän luvan mukaisen vakuu-
den voimassaoloaika on ollut alle neljä kuukautta muusta syystä 
kuin valvontaviranomaiselle ilmoitetun neljän kuukauden sisällä 
tapahtuvan toiminnan lopettamisen johdosta. 
 
Lupaviranomainen voi määrätä tekemään hakemuksen lupamää-
räysten tarkistamiseksi tai tarkistaa lupaehtoja, jos toiminta muut-
tuu tai jos on aihetta epäillä, että tässä luvassa annetut ehdot ei-
vät ole riittävät estämään luonnon vahingollista muuttumista, vaa-
raa terveydelle, viihtyisyyden melkoista vähenemistä tai muuta 
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näihin rinnastettavaa edun loukkausta. Lupaviranomainen voi 
määrätä tekemään hakemuksen lupamääräysten tarkistamiseksi 
tai tarkistaa lupaehtoja myös, jos annetut määräykset eivät perus-
tu parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan ja ympäristön kannal-
ta parhaaseen käytäntöön tai jos se on tarpeen toiminnan tarkkai-
lemiseksi. Ehtoja voidaan myös lieventää tai vähentää, jos huo-
mataan, että vahingolliset ympäristövaikutukset saadaan riittäväs-
ti estettyä väljemminkin ehdoin. (YSL 7, 14, 49, 52, 62, 87 ja 89 §) 
 
Lupaa ankaramman asetuksen noudattaminen 
Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla 
tämän luvan määräyksiä ankarampia säännöksiä tai luvasta poik-
keavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on 
asetusta tämän luvan estämättä noudatettava. (YSL 70 §) 
 
RATKAISUN PERUSTELUT (YSL 52 §) 
 
Lupaharkinnan perusteet 
Ympäristölautakunta katsoo tämän hetkisen tiedon mukaan, että 
kun toimintaa harjoitetaan lupahakemuksessa ja tässä päätök-
sessä esitetyllä tavalla lupamääräyksiä noudattaen, toiminta täyt-
tää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen 
asetusten vaatimukset. Niinpä ympäristölupa myönnetään. (YSL 
41 §) 
 
Luvan myöntämisen edellytykset 
Luvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lu-
pamääräykset huomioon ottaen, aiheudu terveyshaittaa, merkittä-
vää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän, pohjave-
den tai meren pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huo-
nontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän 
muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutus-
alueella eikä kohtuutonta haittaa naapureille. (YSL 42 §) 
 
Toimintaa ei saa sijoittaa asemakaavan vastaisesti. Toiminta on 
sijoitettava siten, että toiminnasta ei aiheudu ympäristön pilaan-
tumista tai sen vaaraa ja että pilaantumista voidaan ehkäistä. 
(YSL 42 §) 
Toiminnan harjoittajan käytettävissä tulee olla toiminnan laatuun 
ja laajuuteen nähden riittävä asiantuntemus (YSL 42.3 §) 
 
Ympäristölautakunnan tämän hetkisen tiedon mukaan luvan 
myöntämisen edellytykset täyttyvät. 
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Lupamääräysten perustelut 
 
Jätteen käsittely ja varastointi ja jätehuolto 
 
Ympäristönsuojelulain 58 §:n mukaan jätteen laitos- tai ammatti-
maista hyödyntämistä koskeva lupa voidaan rajoittaa tietynlaisen 
jätteen hyödyntämiseen tai käsittelyyn. Jätteiden vastaanottomää-
riä, varastointimääriä ja varastointiaikaa rajoittamalla varmistetaan 
toiminnan ympäristövaikutusten hallittavuus ja luvanmukaisuus 
sekä se, että toiminta-alueelle tuleva jäte toimitetaan hyötykäyt-
töön tai jatkokäsittelyyn eikä keräänny alueelle aiheuttaen ympä-
ristön epäsiisteyttä. Määräys siitä, että alueelle välivarastoitavaksi 
tuotu aine on toimitettava hyötykäyttöön kolmen vuoden sisällä, 
perustuu valtioneuvoston asetukseen kaatopaikoista (331/2013), 
jonka mukaan kaatopaikkana ei pidetä alle kolmen vuoden pituis-
ta jätteen varastointia ennen sen hyödyntämistä tai esikäsittelyä. 
(Lupamääräykset 1, 2 ja 4) 
 
Romuajoneuvojen esikäsittelypaikassa on oltava vähintään puret-
tujen varaosien varasto mukaan lukien nestetiivis öljyisten vara-
osien varasto, asianmukaiset säilytysastiat akuille, öljynsuodatti-
mille ja PCB:tä tai PCT:tä sisältäville kondensaattoreille sekäro-
muajoneuvojen nesteiden varastosäiliöt polttoainetta, moottoriöl-
jyä, vaihteistoöljyä, voimansiirtolaitteiden öljyä, hydrauliöljyä, 
jäähdytysnestettä, jäätymisenestoainetta, jarrunestettä, akkuhap-
poa, ilmastointijärjestelmän nesteitä sekä kaikkia muitakin romu-
ajoneuvojen nesteitä varten. (Lupamääräys 2) 
 
Jätelain 29 §:n mukaan jätteen saa luovuttaa vain jätehuoltorekis-
teriin hyväksytylle toimijalle tai toimijalle, jolla on ympäristönsuoje-
lulain mukaisen ympäristöluvan tai ympäristönsuojelun tietojärjes-
telmään rekisteröinnin perusteella oikeus ottaa kyseistä jätettä 
vastaan. (Lupamääräys 3) 
 
Toiminnanharjoittajan on huolehdittava siitä, että alueelle tuodaan 
vain luvan mukaisia jätteitä. Sellaiset jätteet tai muut aineet, joi-
den hyödyntäminen alueella ei ole sallittua, tulee toimittaa käsitte-
lypaikkaan, jolla on voimassa oleva lupa kyseisen jätteen vas-
taanottoon. Jätteiden toimittaminen asianmukaiseen käsittely-
paikkaan estää niistä mahdollisesti aiheutuvaa maaperän tai ve-
den pilaantumisen riskiä. (Lupamääräys 5) 
 
Jätteistä ei saa aiheutua roskaantumista tai ympäristöhaittoja. 
Alueelle mahdollisesti tuodut tai toiminnassa syntyneet jätteet on 
toimitettava jätelajeittain asianmukaiseen vastaanottopaikkaan tai 
muuten asianmukaisesti hyödynnettäväksi. (Lupamääräykset 5 ja 
6) 
 
Vaarallisten jätteiden varastoimista ja käsittelyä koskevat lupa-
määräykset ovat tarpeen mahdollisen terveydelle tai ympäristölle 
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aiheutuvan vaaran tai haitan ehkäisemiseksi. Haitallisten ympäris-
tövaikutusten ennalta ehkäiseminen edellyttää huolellisuutta var-
sinkin vaarallisten jätteiden varastoinnissa. Vaarallisten jätteiden 
sekoittamiskiellolla turvataan jätteiden laadun mukaista oikeaa 
käsittelyä ja estetään ympäristö- tai terveyshaitan syntymistä. Jä-
telain 29 § sisältää määräykset siitä, kenelle jätettä saa luovuttaa. 
Siirtoasiakirjan avulla voidaan valvoa vaarallisen jätteen kulkua 
tuottajalta asianmukaiseen käsittelypaikkaan. (Lupamääräykset 7 
ja 9) 
 
Päästöt ilmaan, maaperään, pohjaveteen ja vesistöihin ja nii-
den estäminen 
 
Jätelain mukaan jätettä on käsiteltävä hallitusti. Toiminnasta ei 
saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Haital-
listen aineiden pääsy maaperään sekä pinta- ja pohjavesiin tulee 
estää. Toiminnan tulee olla sellaista, ettei siitä aiheudu liiallista 
melua tai pölyhaittaa, ympäristön roskaantumista tai muuta mah-
dollista haittaa. (Lupamääräykset 8-10) 
 
Valtioneuvoston asetuksen romuajoneuvoista (123/2015) mukaan 
romuajoneuvojen varastointipaikassa, väliaikainen varastointi mu-
kaan lukien, sekä romuajoneuvojen esikäsittelypaikassa on oltava 
vähintään nestetiiviiksi pinnoitettu alue, joka on varustettu neste-
vuotojen keräysjärjestelmällä sekä öljyjen ja rasvojen erottimilla ja 
jossa on ympäristönsuojelusäännösten mukainen jäte- ja valuma-
vesien käsittelylaitteisto. Varastointialueen pinnoittaminen neste-
tiiviiksi, sade- ja hulevesien kokoaminen romuajoneuvojen varas-
tointialueelta ja niiden johtaminen öljyn- ja rasvanerottimeen sekä 
järjestelmän kunnossapito estää kuivaamattomista romuajoneu-
voista mahdollisesti vuotavien aineiden pääsyä pintavesien mu-
kana ympäristöön. Öljynerottimen oikealla mitoituksella ja sään-
nöllisellä hoidolla varmistetaan sen toimivuutta. Romuautojen va-
rastointikentän tiiviit rakenteet ja toimiva öljyerotin sekä nesteitä 
sisältävien romuautojen käsittely sateelta suojassa estävät alueen 
maaperän ja vesien pilaantumista. (Lupamääräys 9) 
 
Kemikaalien, kuten polttonesteiden, säilyttämisessä on noudatet-
tava huolellisuutta ja varovaisuutta, joilla pyritään estämään kemi-
kaalien varastoinnissa syntyviä päästöjä ja ympäristöriskiä. Kemi-
kaalit on säilytettävä vaatimusten mukaisissa päällyksissä niille 
varatuilla paikoilla. (Lupamääräys 10) 
 
Ympäristönsuojelulain 6 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on ol-
tava riittävästi selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista ja haital-
listen vaikutusten vähentämismahdollisuuksista. Luvan voimas-
saoloaikana tekniikka ja ympäristön kannalta paras käytäntö voi-
vat kehittyä ja luvanhaltija on velvollinen käyttämään niitä lupa-
määräyksistä huolimatta. (Lupamääräys 11) 
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Viranomaisella tulee toiminnan valvomiseksi olla tiedossaan toi-
minnan yhteyshenkilö, jolta saa tietoa toiminnasta ja sen ympäris-
tövaikutuksista. (Lupamääräys 12) 
 
Meluntorjunta 
 
Määräys sallituista melutasoista on tarpeen meluhaittojen ehkäi-
semiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi. Tarvittaessa 
luvan saaja voidaan velvoittaa selvittämään toiminnasta aiheutuva 
melu ja suunnittelemaan toimenpiteet melun vähentämiseksi. Eril-
lisen meluselvityksen vaatimista ei ole katsottu tarpeelliseksi otta-
en huomioon toiminnan sijainti sekä toiminnan luonne. (Lupamää-
räys 13) 
 
Häiriö- ja poikkeukselliset tilanteet 
 
Haitallisten ympäristövaikutusten ennaltaehkäisyyn liittyy varau-
tuminen mahdollisiin häiriö-, poikkeus ja onnettomuustilanteisiin. 
Häiriö- ja poikkeustilanteisiin varautuminen ja toimintavelvoite on 
annettu, jotta tarvittavat torjuntatoimet voidaan tehdä mahdolli-
simman nopeasti ja päästöt sekä ympäristölle aiheutuvat haitat 
jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Lisäksi on tarpeen varmistaa 
tiedonkulku viranomaisille onnettomuustilanteessa tai tilanteessa, 
jossa ympäristölle on aiheutunut tai on vaarassa aiheutua merkit-
tävää haittaa. (Lupamääräys 14) 
 
Toiminnanharjoittajan on oltava tietoinen toimintansa ympäristö-
riskeistä ja keinoista hallita niitä. Romuajoneuvoista ja kemikaali-
en säilytyksestä ja käsittelystä saattaa aiheutua polttoaineiden tai 
muiden nesteiden vuotoa. Määräys on annettu näiden vuotojen 
aiheuttamien ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi sekä mahdollisis-
sa onnettomuustilanteissa aiheutuvien vahinkojen estämiseksi. 
(Lupamääräys 15) 
 
Kirjanpito ja raportointi 
 
Kirjanpitoa ja raportointia koskevat lupamääräykset ovat tarpeen 
sen varmistamiseksi, että toimitaan riittävän huolellisesti (YSL 20 
§), sekä toiminnanharjoittajan selvilläolovelvollisuuden (YSL 6 §) 
ja toiminnan valvonnan toteuttamiseksi. Toiminnasta pidettävän 
riittävän yksityiskohtaisen kirjanpidon ja siihen perustuvan rapor-
toinnin tarkoituksena on pitää luvan haltija ja valvontaviranomai-
nen selvillä toiminnan aiheuttamasta ympäristöön kohdistuvasta 
kuormituksesta ja riskistä sekä näiden laadusta ja laajuudesta. 
Raportoinnin perusteella seurataan ja valvotaan toiminnan lain-
mukaisuutta ja luvassa asetettujen lupamääräysten noudattamis-
ta. (Lupamääräys 16) 
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Toiminnan muuttaminen tai lopettaminen 
 
Toiminnan muutoksia koskevalla lupamääräyksellä varmistetaan, 
että viranomainen voi arvioida muutosten merkittävyyttä ja valvoa 
säädösten noudattamista, jos toimintaa muutetaan olennaisesti. 
Toiminnan olennainen muuttaminen voi edellyttää luvan tarkista-
mista tai uutta ympäristölupaa. (Lupamääräys 17) 
 
Määräys toiminnan lopettamiseen liittyvistä toimista on annettu 
toiminta-alueen mahdollisten kunnostustöiden toteuttamisen var-
mistamiseksi. Toiminnan keskeyttämisestä tai lopettamisesta ei 
saa aiheutua ympäristön pilaantumisen vaaraa. Ympäristönsuoje-
lulain 94 §:n mukaan luvanvaraista toimintaa harjoittanut vastaa 
myös toiminnan päätyttyä lupamääräysten mukaisesti tarvittavista 
toimista pilaantumisen ehkäisemiseksi, toiminnan vaikutusten sel-
vittämisestä ja tarkkailusta. Toiminnan lopettamisesta tulee tehdä 
ilmoitus ympäristöluvan valvontaviranomaiselle hyvissä ajoin 
mahdollisten erillisten lopettamiseen liittyvien määräysten antami-
seksi. Toiminta-alueen käytöstä luopuminen, viimeistelytyöt ja 
seuranta voidaan toteuttaa hallitusti vain erillisen suunnitelman 
perusteella. (Lupamääräys 18) 
 
Jätteen käsittelytoiminnan vakuus 
 
Ympäristönsuojelulain 59 §:n mukaan jätteen käsittelytoiminnan 
harjoittajan on asetettava vakuus asianmukaisen jätehuollon, 
tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien 
toimien varmistamiseksi. Vakuuden on ympäristönsuojelulain 60 
§:n mukaan oltava riittävä edellä mainittujen toimien hoitamiseksi 
ottaen huomioon toiminnan laajuus, luonne ja toimintaa varten 
annettavat määräykset. (Lupamääräys 19) 
 
KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN (YSL 205 §; 
YSA 15 §; YsvoT) 
 
Käsittelymaksu määräytyy Tornion kaupungin ympäristönsuojelu-
viranomaisen taksan mukaan (YsvoT). Taksan 3 §:n mukaan jä-
tehuoltoa koskevan ympäristöluvan käsittelymaksu on 1090 eu-
roa.  
 
LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN (YSL 85 §) 
 
Päätös 
Päätös liitteineen toimitetaan hakijalle postiennakolla ja Lapin 
elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen ympäristönsuojeluyksi-
kölle tavallisena kirjeenä. Tornion kaupunki pitää päätöksen näh-
tävillä. Ainakin valitusaikana päätös on nähtävillä Internetissä 
Tornion kaupungin sivulla. 
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Tieto päätöksestä 
Tieto päätöksestä annetaan Tornion kaupungin ilmoitustaululle 
julkipantavalla kuulutuksella. 
 
MUUTOKSENHAKU (YSL 190 §, HlkL 14 §) 
Tähän päätökseen saa hakea muutosta ympäristönsuojelulain 
190 §:n mukaisesti valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Vali-
tusaika päättyy x.x.2016. Päätökseen liitetään valitusosoitus. 
 
SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET 
Ympäristönsuojelulaki (YSL) 527/2014: 2, 5-8, 11-12, 14-17, 20, 
22, 27, 34, 39, 42-45, 48-49, 52-53, 58-62, 66, 70-71, 83-87, 94, 
133 ja 170 §; 
Ympäristönsuojeluasetus (YSA) 713/2014: 2-4, 9 ja 11-15 §; 
Jätelaki (JL) 646/2011: 2, 5, 6, 8, 12, 13, 15-17, 19, 28, 29, 31, 
72, 73, 118-123 §; 
Laki eräistä naapuruussuhteista (NaapL) 26/1920: 17 §; 
Hallintolaki (HL) 434/2003: 2, 5-7, 9, 19, 20, 22-24, 31, 36, 42-45, 
47, 54, 55, 57 §; 
Hallintolainkäyttölaki (HlkL) 586/1996: 3, 14 §; 
Valtioneuvoston asetus (VNA) jätteistä 179/2012: 2, 7-9, 11-13, 
17, 20, 22, 24 §; 
Valtioneuvoston asetus (VNA) eräiden jätteiden hyödyntämisestä 
maarakentamisessa 591/2006: 2, 3, 5 §; 
Valtioneuvoston asetus (VNA) romuajoneuvoista sekä vaarallisten 
aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa 123/2015: 7, 8 §; 
Valtioneuvoston asetus (VNA) kaatopaikoista 331/2013: 3 §; 
Perämeren jätelautakunnan alueen jätehuoltomääräykset (JHM) 
26.1.2016; 
Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa, Tornion, Keminmaan ja 
Tervolan ympäristölautakunta 18.1.2011 (YsvoT): 1, 2, 3, 9, 10, 
11, 13, 14 §); 
Meri-Lapin ympäristöpalvelujen johtosääntö 25.11.2013 (Johtos): 
11 § 
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