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8708-2017 (235) 
 
Ympäristölupapäätös Nakolinnan Rauta Oy Ilmarisenkatu 3 
 
 

Vs. ympäristötarkastaja Katariina Riipinen 12.1.2018: 
 

1. Asia 
 

Nakolinnan Rauta Oy on 28.7.2017 jättänyt ympäristölupahakemuksen, joka 
koskee teräksen ja metallin lajittelua, esikäsittelyä ja myyntiä asiakkaille Tu-
run Itäharjun kaupunginosassa osoitteessa Ilmarisenkatu 3 (kiinteistö 853-12-
37-10). Kyseessä on olemassa oleva toiminta. 

 
2. Luvan hakija 

 
Nakolinnan Rauta Oy 

 
Ilmarisenkatu 3, 20520 Turku 

 
Y-tunnus: 2414225-1 

 
Yhteyshenkilö: Piia Kramsu, puh. 040 779 1069 

 
3. Toiminnan sijainti 

 
Osoite: Ilmarisenkatu 3 

 
Kiinteistö: 853-12-37-10 

 
4. Luvan hakemisen peruste  

 
Toiminta on ympäristölupavelvollista ympäristönsuojelulain 27 § 1 momentin 
sekä lain liitteen 1 taulukon 2 kohdan 13 f) mukaan (jätteen ammattimainen 
tai laitosmainen käsittely). 

 
5. Toimivaltainen lupaviranomainen 

 
Rakennus- ja lupalautakunta on toimivaltainen lupaviranomainen ympäristön-
suojeluasetuksen 2 § 1 momentin kohdan 12 a) mukaan. Lautakunta on 
11.1.2018 delegoinut ympäristönsuojelupäällikölle päätösvallan ratkaista asia. 

 
6. Asian vireilletulo 

 
Ympäristölupahakemus on jätetty Turun kaupungin ympäristönsuojeluun 
28.7.2017, jolloin asia on tullut vireille. 

 
7. Toimintaa koskevat luvat, sijaintipaikka, maaperä ja alueen kaavoitus-
tilanne 

 
Nakolinnan Rauta Oy:n käytössä oleva kiinteistö sijaitsee Itäharjun kaupun-
ginosassa ja rajoittuu Karjakatuun ja Ilmarisenkatuun. Toiminnalla on aikai-
sempi, 28.8.2007 myönnetty määräaikainen ympäristölupa, jonka voimassa-
olo päättyy 31.12.2017. 
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Turun yleiskaavassa 2020 alue on varattu työpaikkojen ja asumisen alueeksi 
(PAK), jota koskee määräys: "Nykyinen teollisuusalue, jota osa-alueittain ke-
hitetään tehokkaammiksi ja viihtyisämmiksi työpaikka- ja asuntoalueiksi palve-
luineen". 

 
Alueella on voimassa vuonna 1993 vahvistettu asemakaava, jonka mukaan 
tontti on teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta (T). Lähimmät asuin-
kiinteistöt sijaitsevat noin 300 m päässä. 

 
Naapurialueilla on asemakaavassa teollisuus- ja varastorakennusten kortteli-
alueita ja liike- ja toimistorakennusten sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamatto-
mien teollisuusrakennusten korttelialueita. Ilmarisenkadun vastapuolella on 
Sammonpuisto-niminen puistoalue, jossa on betoniasema. 

 
Alue ei ole pohjavesialueella, eikä sen tontille sijoitu arvokkaita luonto- tai 
suojelukohteita. Lähin pohjavesialue (Kaarningon pohjavesialue)  

 
ja lähin luonnonsuojelualue (Pääskyvuoren etelärinteen pähkinäpensaslehto) 
sijaitsevat noin 1300 m päässä hakijan kiinteistöltä. 

 
Alueen maaperää ei ole kartoitettu. 

 
8. Hakemuksen mukainen toiminta 

 
Toiminnan kuvaus, raaka-aineet ja tuotteet 

 
Toiminta on ympärivuotista. Laitoksella käsitellään metallisia kierrätysmateri-
aaleja, jotka lajitellaan ja esikäsitellään mekaanisella leikkurilla tai plasma- ja 
polttoleikkausvälineillä. Kaikki saapuva ja lähtevä materiaali punnitaan. Käsit-
tely tehdään sisä- ja ulkotiloissa. Toiminta sijoittuu arkiaikaan klo 7.30–16.30. 
Raaka-aineeksi jalostettuja materiaaleja myydään vain luvan omaaville toimi-
joille. Laitoksella myytävät tuotteet ovat rautalevyjä, palkkeja, muototerästä, 
verkkotuotteita ja veneilytuotteita.  

 
Yrityksen toimitilat käsittävät piha-alueen, kolme rinnakkaista peltihallia sekä 
toimistorakennuksen. Tontti on pääosin asfaltoitu ja sadevesiviemäröity. Sa-
devesiviemärit on varustettu öljynerottimilla. Osa piha-alueesta on sorakent-
tää, jossa käsitellään vain ns. kuivia kierrätysmateriaaleja. 

 
Laitoksen laitekanta käsittää 3 siltanosturia, 1 torninosturin, 3 trukkia, 1 pyörö-
kuormaajan, 1 kuorma-auton vaihtolavalaitteilla, 1 kuorma-auton nosturilla, 1 
pakettiauton, autovaa’an, 1 Lindeman-leikkuri/paalaimen, 2 Liebher- ja 1 
Fuchs-materiaalinkäsittelykoneen, 2 metallileikkuria, 5 metallivaakaa, plasma- 
ja polttoleikkausvälineitä, 1 yhdistelmäajoneuvon peräkärryn, 1 henkilöauton 
peräkärryn ja noin 60 kpl vaihtolavoja.  

 
Raaka-aineiden ja energian käyttö 

 
Laitoksella käsitellään metallisia kierrätysmateriaaleja vuosittain seuraavasti: 
Fe-materiaalia (rauta, valurauta) 1600 t, Fe-sekalaista 1000 t, ei-magneettisia 
metalleja 190 t, kaapeleita 60 t, nikkelipitoista materiaalia 100 t, sähkö- ja 
elektroniikkaromua 100 t, akkuja 30 t, sorvinlastuja 70 t ja alumiinipitoista ma-
teriaalia 80 t. 
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 Kierrätysmateriaalien jalostamiseen käytetään happea, suojakaasua ja nes-
tekaasua. Nestekaasu säilytetään ulkona olevassa lukitussa ja katetussa ti-
lassa ja happi ulkona häkeissä. Toiminnassa käytettävien kaasujen määrät on 
esitetty taulukossa 1. 

 
Taulukko 1. Toiminnassa käytettävien kaasujen määrät 

Kaasu Koko  Määrä 
Happi 200 bar 50 l 8 kpl 
Asetyleeni 200 bar 50 l 1 kpl 
Suojakaasu 200 bar 50 l 1 kpl 
Happipatteri 200 bar 12 x 50 l 2 kpl 
      
Minitop happi 11 l 6 kpl 
Minitop asetyleeni 9 l 5 kpl 
Minitop suojakaasu MIG/TIG, MAG 11 l 3 kpl 
      
Nestekaasu Fe 11 kg 25 kpl 
Nestekaasu Al 11 kg 31 kpl 
Nestekaasu Fe 33 kg 8 kpl 
      
Moottorikaasu Fe 11 kg 3 kpl 

 
Koneissa käytetään polttoöljyä, joka säilytetään valuma-altaalla varustetussa 
2,7 m3 säiliössä. Säiliö on lukittu ja varustettu sähköpumpulla. Laitoksen ol-
lessa suljettu säiliöstä kytketään sähkövirta pois. Vuosittainen polttoöljyn kulu-
tus on noin 23 000 litraa.  

 
Kiinteistö on liitetty kaupungin vesijohtoverkkoon. Vettä käytetään talousve-
tenä ja peseytymiseen. Vedenkulutus 28.4.2016–25.4.2017 oli 70 m3. 

 
 Konttorirakennuksessa, hallien valaistuksessa ja koneissa käytetään sähköä 
noin 200 000 kWh vuodessa. 

 
Toiminnassa syntyvät jätteet ja jätevedet 

 
Toiminnassa syntyy energiajätettä noin 5 m3 vuodessa. Akut säilytetään nii-
den varastointiin ja kuljetukseen hyväksytyissä laatikoissa. Puumateriaalia 
kerätään vaihtolavalle ja paperia ja pahvia 660 litran astioihin. Jäteöljyä kerä-
tään valuma-altaalla varustettuun terässäiliöön. Elohopeapitoisia jätteitä, ku-
ten loisteputkia, kerätään omaan astiaansa, joka sijaitsee katetussa tilassa. 

 
Sadevedet asfaltoiduilta alueilta ohjataan öljynerottimien läpi sadevesiviemä-
riin. Kaivot tarkastetaan kahdesti vuodessa. Talous- ja toimistotilojen vedet 
johdetaan jätevesiviemäriin. 

 
Toiminnasta aiheutuvat päästöt ja niiden ehkäiseminen  

 
Kuormien purusta saattaa aiheutua vähäisiä pölypäästöjä ilmaan. Pölyämistä 
estetään tarvittaessa kastelemalla. 

 
Valumisvaaraa aiheuttavat materiaalit käsitellään asfaltoidulla alueella, mistä 
mahdolliset valumat ohjautuvat öljynerottimeen. Lisäksi saatavilla on imeyty-
sainetta. 
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Melua syntyy kuormien lastauksesta ja purusta. Mitatut lähtötasomelut (synty-
paikalla) ovat olleet 70–80 dB. Alueen taustamelu on korkea johtuen Helsin-
gin valtatien läheisyydestä. Lisäksi melua ja pakokaasupäästöjä tulee alueella 
käyvistä autoista. Raskasta liikennettä on noin 6 autoa päivässä ja henkilö- ja 
pakettiautoja noin 40/päivä. Suurin osa kuorma- ja pakettiautoista punnitaan 
autovaa’alla ja ohjataan Ilmarisenkadun kautta romunkäsittelyalueelle. Henki-
löautot ja osa pakettiautoista ohjataan romunkäsittelyhalliin. 

 
Paras käyttökelpoinen tekniikka ja parhaan käytännön soveltaminen 

 
Kaikissa hankinnoissa kiinnitetään huomiota energiatehokkuuteen ja ympäris-
töystävällisyyteen. Toiminnassa käytetään uusinta teknologiaa.  

 
Arvio toimintaan liittyvistä haitoista ja riskeistä sekä toimet onnetto-
muuksien ehkäisemiseksi 

 
Yritys on arvioinut toimintansa suurimmaksi riskiksi tulipalon. Poikkeustilan-
teita varten laitoksella on olemassa pelastussuunnitelma. Öljyvuotojen varalta 
on saatavilla imeytysainetta. Lisäksi mahdolliset valumisvaaraa aiheuttavat 
materiaalit käsitellään asfaltoidulla alueella, mistä valumat ohjautuvat öl-
jynerottimeen. Öljysäiliöt on lukittu ja varustettu valuma-altaalla.  

 
Yrityksellä on käytössä sovelletut ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä, ISO 9001 
-laatujärjestelmä ja OHSAS 18001 -työturvallisuusjärjestelmä. 

 
9. Lupahakemuksen käsittely 

 
Lupahakemuksesta tiedottaminen 

 
Lupahakemuksesta on tiedotettu Turun kaupungin ilmoitustaululla ja interne-
tissä 12.10.–13.11.2017 välisenä aikana. Lupahakemuksesta annettiin kir-
jeitse tieto 10 naapurikiinteistön omistajalle tai haltijalle. 

 
Muistutukset, mielipiteet, lausunnot ja vastineet 

 
Lupahakemuksesta pyydettiin lausunto Turun kaupungin ympäristöterveyden-
huollolta. Ympäristöterveydenhuolto totesi lausunnossaan, että tärkeimpänä 
toiminnasta aiheutuvana terveyshaittana voidaan pitää melua, ja toiminta on 
järjestettävä niin, että melutaso asutuksen läheisyydessä ei ylitä ohjearvoja, 
klo 7-22 55 dB (A) (LAeq) ja klo 22-7 50 dB (A) (LAeq). Ympäristöterveydenhuol-
toon ei ole tullut valituksia laitoksen toiminnasta. 

 
Hakijalta ei ole katsottu tarpeelliseksi pyytää vastinetta lausunnon johdosta.  

 
Hakemuksen johdosta ei jätetty muistutuksia. 

 
Päätös Päätän myöntää ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan 

Nakolinnan Rauta Oy:lle osoitteeseen Ilmarisenkatu 3 (kiinteistö 853-12-37-
10).  

 
Lupa myönnetään edellyttäen, että toiminnassa noudatetaan seuraavia lupa-
määräyksiä ja muilta osin toimitaan hakemuksessa esitetyllä tavalla.  

 
Toiminta 
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1.  Laitoksella voidaan vastaanottaa ja käsitellä hakemuksen mukaisia jäte-
materiaaleja yhteensä enintään 5 000 tonnia vuodessa seuraavasti: Vastaan-
otto, lajittelu ja käsittely 

 romumetalli 
 

Vain vastaanotto ja lajittelu 
 sähkö- ja elektroniikkaromu 
 akut 

 
Lupamääräykset pilaantumisen ja ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi 

 
2.  Laitoksen varastoalueilta, kuljetusreiteiltä tai muusta toiminnasta ei saa 
aiheutua sellaista pölyämistä, josta voi aiheutua terveydellistä haittaa tai viih-
tyisyyden vähentymistä laitoksen ympäristössä. Pölyäminen on tarvittaessa 
estettävä soveltuvin keinoin, esimerkiksi kastelemalla kenttäalueet tai koteloi-
malla ja peittämällä pölylähteet. 

 
3.  Varastoinnissa laitosalueella on pyrittävä ehkäisemään ns. visuaalista hait-
taa esimerkiksi aidoin ja näköestein sekä noudattamalla varastoinnista esitet-
tyjä enimmäismääriä. Toiminnasta ei saa aiheutua roskaantumista laitosalu-
een ympäristöön. Mikäli laitoksen toiminnasta poikkeustilanteessa aiheutuu 
ympäristön roskaantumista, tulee yrityksen siivota roskaantunut alue välittö-
mästi.  

 
4.  Toiminnasta aiheutuva melun ekvivalentti äänitaso ei saa ylittää ympäris-
tön asuinkiinteistöillä päiväsaikaan (klo 7-22) arvoa 55 dB. Tarvittaessa on 
mittauksin tarkistettava ympäristöön kantautuva melutaso. Ylitystilanteissa 
tulee ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin lähtömelutasojen alentamiseksi. 

 
5.  Poikkeuksellisen voimakasta melua tuottavasta toiminnasta on ilmoitettava 
ennakkoon Turun kaupungin ympäristönsuojeluun.  

 
Jätteiden käsittely, lajittelu ja varastointi 

 
6.  Jätteet on toimitettava hyödynnettäväksi ensisijaisesti materiaalina ja tois-
sijaisesti energiana siten, että kaatopaikalle loppusijoitettavaa jätettä muodos-
tuu mahdollisimman vähän. 

 
7.  Toiminnassa syntyneet jätteet on toimitettava hyödynnettäväksi, käsiteltä-
väksi tai loppusijoitettavaksi paikkaan, jolla on kyseisen jätteen vastaanottoon 
ja käsittelyyn oikeuttava ympäristölupa.  

 
8.  Toiminnassa syntyvien jätejakeiden toimittaminen pois laitosalueelta tulee 
tehdä varastotilojen kokoon nähden riittävän usein ja vähintään kerran vuo-
dessa. Alueella olevan metallijätteen enimmäiskertavarasto ei saa ylittää 
1500 tonnia.  

 
9.  Jätteitä saa varastoida ja käsitellä vain pinnoitetulla alueella. Valumavedet 
on ohjattava öljynerotusjärjestelmän kautta sadevesiviemäriin. Öljynerotuskai-
vot on tarkistettava vähintään kahdesti vuodessa, tyhjennettävä tarvittaessa ja 
tarkistuksista on pidettävä kirjaa. Laitosalueen pinnoituksen kuntoa on seurat-
tava säännöllisesti ja tarvittaessa korjattava puutteet ja halkeamat. 
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10. Vaarallisten jätteiden varastointi ja säilytys tulee järjestää laitosalueella 
siten, että niiden pääsy maaperään, pohjaveteen, viemäriin, rakennusten ra-
kenteisiin tai muuhun ympäristöön on estetty. Vaaralliset jätteet tulee varas-
toida asianmukaisesti merkittyinä erillään toisistaan lukitussa tilassa tai siten, 
etteivät asiattomat saa niitä haltuunsa. Vaaralliset jätteet eivät saa sekoittua 
muihin jätteisiin. Vaarallisten jätteiden varastotiloissa on oltava nestetiivis pin-
noite ja tilat on varustettava riittävin suojarakentein, esimerkiksi kynnyksin tai 
valuma-altain. Varastotiloissa ja lastauspaikoilla on oltava imeytysainetta ja 
työkaluja mahdollisten vuotojen korjaamiseksi. Akkujen varastointi on toteutet-
tava asianmukaisin säilytysratkaisuin (esim. akkulaatikot). 

 
11. Sähkö- ja elektroniikkaromu on varastoitava nestetiiviillä ja katetulla alu-
eella (esim. kontissa tai hallissa).  

 
12. Sähkö- ja elektroniikkaromu on varastoitava siten, että uudelleenkäyttöön 
ja kierrätykseen soveltuvat kokonaiset laitteet ja osat voidaan ensisijaisesti 
käyttää uudelleen ja toissijaisesti kierrättää mahdollisimman tarkasti.  

 
13. Sähkö- ja elektroniikkaromua ei saa sekoittaa muuhun jätteeseen. 

 
14. Laitoksella oleva polttoöljysäiliö on tarkastettava ensimmäisen kerran 10 
vuoden kuluessa säiliön asennuksesta ja sen jälkeen 10 vuoden välein tai säi-
liön kuntoluokan mukaan. 

 
Paras käyttökelpoinen tekniikka 

 
15. Toiminnanharjoittajan on seurattava parhaan käyttökelpoisen tekniikan 
kehittymistä ja hyödynnettävä sitä mahdollisuuksien mukaan toiminnassaan 
siten, että toiminnan ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman pieniä. 

 
Tarkkailu- ja valvontamääräykset 

 
16. Luvanhaltijan on pidettävä kirjanpitoa laitoksen toiminnasta. Kirjanpidosta 
on käytävä ilmi ainakin 

 laitoksella vastaanotettujen, välivarastoitujen ja edelleen toimitettujen 
jätteiden ja vaarallisten jätteiden sekä toiminnassa syntyvien tuottei-
den laji, määrä sekä toimituspaikat ja -ajankohdat 

 laitoksella havaitut toiminnan häiriöt ja muut poikkeukselliset tilanteet, 
jotka ovat lisänneet päästöjä ympäristöön taikka joista on voinut aiheu-
tua vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle  

 erotinlaitteistojen tarkastusajankohdat, tyhjennykset ja kaivojen öljyis-
ten vesien toimituspaikat. 

 
Yhteenveto kirjanpidosta tulee toimittaa vuosittain maaliskuun loppuun men-
nessä Turun kaupungin ympäristönsuojeluun. 

 
17. Luvanhaltijan on viivytyksettä ilmoitettava Turun kaupungin ympäristön-
suojelu- ja terveysvalvontaviranomaisille onnettomuuksista ja muista merkittä-
vistä poikkeuksellisista tilanteista, joista saattaa aiheutua ympäristön pilaantu-
misen vaaraa taikka vaaraa tai haittaa terveydelle. Samalla on ilmoitettava 
niistä toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tilanteen korjaamiseksi 
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18. Toiminnan loppuessa on kiinteistön maaperän mahdollinen pilaantuminen 
selvitettävä ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin. Lisäksi alue on siivottava 
toiminnassa käytetyistä laitteista ja materiaaleista sekä syntyneistä jätteistä.  

 
Vakuus 

 
19. Luvan haltijan on asetettava jätteen hyödyntämistä ja käsittelytoimintaa 
varten 5000 euron vakuus. Vakuus tai vakuustodistus on toimitettava Turun 
kaupungin ympäristönsuojeluun 28.2.2018 mennessä. Vakuuden suuruutta 
voidaan tarvittaessa muuttaa. 

 
RATKAISUN PERUSTELUT 

 
Lupaharkinnan perusteet 

 
Kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan 
annettuja määräyksiä, toiminnasta ei normaalitilanteessa aiheudu terveyshait-
taa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai 
pohjaveden pilaantumista, erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista, ve-
denhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaa-
rantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista anne-
tussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta.  

 
Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon toiminnan aiheuttama pilaantu-
misen todennäköisyys ja onnettomuusriskit sekä alueen kaavamääräykset. 
Lisäksi määräyksissä on huomioitu lausunnossa esitetyt seikat.  

 
Lupamääräysten perustelut 

 
Jätteen laitos- ja ammattimaista hyödyntämistä tai käsittelyä koskeva lupa 
voidaan rajoittaa tietynlaisen jätteen hyödyntämiseen tai käsittelyyn. Alueella 
käsiteltävän ja hyödynnettävän jätteen maksimikapasiteettia on rajoitettu 5000 
t vuodessa, joka on kunnallisen lupaviranomaisen toimivallan piirissä. Lisäksi 
vaarallisten jätteiden vastaanotto ja lajittelu on rajattu ympäristöviranomaisen 
toimivallan mukaisesti. (Määräys 1) 

 
Melun- ja pölyntorjuntaa koskevat määräykset on annettu lähinnä romumetal-
lin käsittelystä ja kuljettamisesta ympäristölle aiheutuvien haittojen minimoi-
miseksi. (Määräykset 2, 4-5) 

 
Jätelain 72 §:ssä kielletään roskaaminen siten, että siitä voi aiheutua vaaraa 
tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, 
viihtyvyyden vähenemistä tai niihin rinnastettavaa muuta vaaraa tai haittaa. 
(Määräys 3) 

 
Metallijätteiden ja vaarallisten jätteiden asianmukaisen vastaanoton, käsittelyn 
ja varastoinnin varmistamiseksi on annettu määräyksiä, siten että kyseisistä 
toiminnoista ei aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle, ympäristön pilaantu-
mista, epäsiisteyttä, viihtyisyyden vähentymistä tai muuta niihin rinnastettavaa 
vaaraa tai haittaa. Vaarallisen jätteen varastoinnissa on tärkeää erilaatuisten 
jätteiden merkitseminen ja vahinkotilanteisiin varautuminen. Jätteet on mää-
rätty toimitettavaksi muualle edelleen hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi riittä-
vän usein, jotta laitokselle ei kertyisi liian suuria jätemääriä, joiden varastoin-
nista voisi aiheutua haitallisia vaikutuksia ympäristössä. (Määräykset 6-14) 
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Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavassa toiminnassa on periaatteena, 
että käytetään parasta käyttökelpoista tekniikkaa. (Määräys 15) 

 
Valvontaa koskevat määräykset on annettu luvan mukaisen toiminnan valvon-
taa varten tarpeellisten tietojen saamiseksi. Poikkeustapauksista ja toiminnan 
olennaisista muutoksista on tiedotettava mahdollisimman nopeasti, jotta viran-
omaiset voivat ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. Toiminnanharjoittajan on 
myös itse oltava selvillä toimintansa vaikutuksista ympäristöön ja mahdolli-
suuksista vähentää ympäristöön kohdistuvia haitallisia vaikutuksia. Onnetto-
muuksista on tiedotettava mahdollisimman nopeasti, jotta viranomaiset voivat 
ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. (Määräykset 16-17) 

 
Toiminnan lopettamisen jälkeiset toimenpiteet ovat tarpeen alueen siisti-
miseksi ja maaperän mahdollisen kunnostustarpeen selvittämiseksi. (Määräys 
18) 

 
Jätteen käsittelytoiminnan harjoittajan on asetettava ympäristönsuojelulain 
59–61 §:issä tarkoitettu vakuus asianmukaisen jätehuollon, seurannan, tark-
kailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmis-
tamiseksi. Vakuuden on oltava riittävä em. toimien hoitamiseksi ottaen huomi-
oon toiminnan laajuus, luonne ja toimintaa varten annettavat määräykset. 
(Määräys 19) 

 
Sovelletut oikeusohjeet 

 
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 

 
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 

 
Jätelaki (646/2011)  

 
Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920)  

 
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992) 

 
Valtioneuvoston asetus sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (519/2014) 

 
Luvan voimassaolo 

 
Tämä lupapäätös on voimassa 31.12.2024 asti. Toiminnan olennaiseen laa-
jentamiseen tai muuttamiseen on haettava uutta lupaa. 

 
Asetuksen noudattaminen 

 
Jos asetuksella annetaan jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia sään-
nöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä 
noudatettava. 

 
Ympäristöluvasta perittävä maksu 

 
Ympäristölupapäätöksestä peritään Turun kaupunginvaltuuston vahvistaman 
taksan mukainen maksu 2400 euroa. 

 
Päätöksen antaminen 
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Päätös annetaan julkipanon jälkeen. 

 
  

 
Olli-Pekka Mäki 

 
va. ympäristönsuojelupäällikkö 

 
  

 
Muutoksenhaku 

 
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeu-
teen. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyk-
sessä kuin pääasiasta. Valitusoikeus on ympäristönsuojelulain 191 §:ssä mai-
nituilla tahoilla.  

 
Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. 

 
 
Jakelu 
 ao Nakolinnan Rauta Oy 
 tied Varsinais-Suomen ELY-keskus/Ympäristö ja luonnonvarat 
 tied Rakennus- ja lupalautakunta 



 

Valitusosoitus 
Hallintovalitus 
(ympäristölupa, meluilmoitus, 
pilaantuneet maat) 

1 (2) 

   
Kaupunkiympäristötoimiala, ympäristönsuojelu 
Ympäristönsuojelupäällikkö 

18.01.2018 § 4 8708-2017 

 
Valitusoikeus Päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella. Asian käsittelystä perittävään maksuun haetaan muu-

tosta samassa järjestyksessä kuin pääasiaan. 
Valitusoikeus on: 

1) asianosaisella 

2) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnon-
suojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä 
olevat ympäristövaikutukset ilmenevät 

3) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät 

4) Varsinais-Suomen ELY-keskuksella (valtion valvontaviranomainen) sekä toiminnan sijaintikunnan ja 
vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella 

5) asiassa yliestä etua valvovalla viranomaisella. 

 
Valitus- 
viranomainen 

Hallintovalitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle 

Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa 

Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs., 65100 Vaasa 

Sähköpostiosoite: vaasa.hao@oikeus.fi 

Faksinumero: 029 5642 760 

Puhelinnumero: 029 5642 780 (kirjaamo) 

Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: päivittäin klo 8.00 – 16.15 

Valitusaika ja 
sen alkaminen 

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon 
aukioloajan päättymistä. 
 
Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon silloin, kun se on annettu. 
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, 
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen 
jälkeen. 

 
Päätöksen an-
taminen 

Päätös on annettu julkipanon jälkeen, pvm: 18.01.2018 

Valituksen 
muoto ja  
sisältö 

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Sen voi toimittaa myös sähköisesti.. 

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava: 

- päätös, johon haetaan muutosta 

- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 

- perusteet, joilla muutosta vaaditaan. 

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. 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. 
 
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos päätös 
valitukseen voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, tulee ilmoittaa myös sähköpostisosoite. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan 
tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 
eheyttä ole syytä epäillä. 
 
Valitukseen on liitettävä: 

- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 

- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajan-
kohdasta 

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viran-
omaiselle. 

Oikeuden-
käyntimaksu 

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. 

Maksua ei peritä, jos hallinto-oikeus 



- muuttaa alemman viranomaisen päätöstä muutoksenhakijan eduksi 

- siirtää asian toimivaltaiselle viranomaiselle 

- palauttaa asian aineellisia kysymyksiä osaksikaan ratkaisematta alemman viranomaisen käsiteltä-
väksi 

Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. 
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