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2440-2017 (235) 
 
Ympäristölupapäätös Niklaamo Rautio Oy Voimakatu 17 
 
 

Vs. ympäristötarkastaja Katariina Riipinen 12.1.2018 
 

1. Asia 
 

Niklaamo Rautio Oy on 24.2.2017 jättänyt ympäristölupahakemuksen, joka 
koskee metallien kemiallista pintakäsittelyä Turun Itäharjun kaupunginosassa 
osoitteessa Voimakatu 17 (kiinteistö 853-12-41-10). Kyseessä on olemassa 
oleva toiminta. 

 
2. Luvan hakija 

 
Niklaamo Rautio Oy 

 
Voimakatu 17, 20520 Turku 

 
Y-tunnus: 0521650-5 

 
Yhteyshenkilö: Mike Rautio, puh. 040 505 0820 

 
3. Toiminnan sijainti 

 
Osoite: Voimakatu 17, 20520 Turku 

 
Kiinteistö: 853-12-41-10 

 
4. Luvan hakemisen peruste  

 
Toiminta on ympäristölupavelvollista ympäristönsuojelulain 27 § 1 momentin 
sekä lain liitteen 1 taulukon 2 kohdan 2 h) mukaan (metallien kemiallinen pin-
takäsittely). 

 
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 
24.2.2017, jolloin asia on tullut vireille. Hakemusta on täydennetty 
15.11.2017. 

 
7. Toimintaa koskevat luvat, sijaintipaikka ja alueen kaavoitustilanne 

 
Niklaamo Rautio Oy on toiminut vuodesta 1952 alkaen, ja nykyisessä sijain-
nissa vuodesta 1963. Niklaamo Rautio Oy:n käytössä oleva kiinteistö sijaitsee 
Itäharjun kaupunginosassa ja rajoittuu Voimakadun ja Tierankadun kulmaan. 
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Toiminnalla on aikaisempi, 25.9.2007 myönnetty määräaikainen ympäristö-
lupa, voimassaolo päättyy 31.12.2017. 

 
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 1961 vahvistettu asemakaava (56/1961), jonka 
mukaan kiinteistö sijaitsee teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueella 
(T). Lähimmät asuinkiinteistöt sijaitsevat noin 250 metrin päässä kohteesta. 

 
Lähin luonnonsuojelualue (Pääskyvuoren etelärinteen pähkinäpensaslehto) 
sijaitsee noin 800 metrin päässä ja lähin pohjavesialue (Kaarningon pohjave-
sialue) noin 1,5 km:n päässä kiinteistöstä. 

 
Alueen maaperää ei ole kartoitettu. 

 
8. Hakemuksen mukainen toiminta 

 
Toiminnan kuvaus, raaka-aineet ja tuotteet 

 
Toiminta on ympärivuotista. Toiminta koostuu metalliosien nikkelöinnistä, kro-
mauksesta, kuparoinnista ja kultauksesta. Työntekijöitä on kolme.  

 
 Pintakäsiteltävä kappale hiotaan tarvittaessa. Hionnan jälkeen tehdään hapo-
tus noin 1500 litran suolahappoaltaassa, minkä jälkeen käsiteltävä kappale 
huuhdellaan ja sähköpestään. Sähköpesua miedossa lipeäliuoksessa (2 x 
1000 l) seuraa rikkihappokylpy (n. 80 l), joka neutraloi käsiteltävän pinnan nik-
kelöintiä varten. Kappale nikkelöidään 2000 litran altaassa. Nikkelöintikylvyn 
lämpötila on 50–60 astetta ja kylvyn lämmitykseen käytetään uppokuumen-
ninta. Nikkelöinnin jälkeen tehdään vielä tarvittaessa kromaus 2000 litran al-
taassa. Kuparointiin on noin 1000 litran allas ja kultaukseen 150 litran allas. 
Kappale huuhdellaan kunkin kemikaalikylvyn jälkeen. Kulta- ja kuparikylvyt 
eivät sisällä syanidia; sinkin ja syanidin käytöstä on luovuttu. Myös musta-, 
kelta- ja sinipassivointi on lopetettu. Käytössä olevien kemikaalialtaiden yh-
teenlaskettu tilavuus on alle 10 m3. 

 
Tuotannossa käytettävät kemikaalit on esitetty taulukossa 1. Altaissa olevien 
kemikaalien lisäksi yrityksessä ei säilytetä suuria määriä prosessikemikaaleja. 

 
Taulukko 1. Tuotannossa käytettävät kemikaalit 

Kemikaali tai val-
miste 

Keskimääräinen 
käyttö  

Käyttötarkoitus 

Nickel korrukturlösung 
Z 

500 ml/vko Nikkelikylvyn lisäaine 

Netzmittel Porol W 500 ml/vko Nikkelikylvyn lisäaine 
Glanzzusatz nicoflex 50 ml/vko Nikkelikylvyn lisäaine 
Nikkelikloridi-6-hyd-
raatti 

tarvittaessa Nikkelikylvyn perusaine 

Nikkelisulfaatti tarvittaessa Nikkelikylvyn lisäaine 
Boorihappo tarvittaessa Nikkelikylvyn lisäaine 
Lösung DJ285 tarvittaessa Nikkelikylvyn lisäaine 
      
Chromsäure  25 kg/v Kromikylvyn lisäaine 
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Hopeaoksidi 100 g/v Kromikylvyn lisäaine 
Crome NMP-1 1 l/v Kromikylvyn lisäaine 
Antispray 100 ml/vrk Kromikylvyn höyrynpois-

taja 
      
Kuparin väriaine 1 l/kk Kuparin värjäysaine 
Glanzzusatz K601 600 ml/vko Kuparikylvyn lisäaine 
Glanzzusatz K602 600 ml/vko Kuparikylvyn lisäaine 
      
Spanol M Comp 150 g/vko Galvanoimislisäaine 
Natriummetabisulfaatti tarvittaessa Pelkistin pintakäsittelyssä 
Aktiivihiili Norit SA-2 10 kg/ 3kk Puhdistuskäyttöön 
      
Suolahappo 33 % 
(200 l) 

  Ruosteen poisto ja akti-
vointi 

Rikkihappo 25 % (100 
l) 

  Metallin poisto 

 
Energiankulutus 

 
Kemikaalialtaat lämmitetään kahdeksalla (8) erillisellä 2 kW:n uppokuumenta-
jalla päivä- ja yösähköllä. Toimipisteen lämmitysmuotona on sähkö ja kaksi 
dieselpuhallinta. Tehdas lämmitetään dieselpuhaltimilla, joiden polttoaineen 
kulutus on noin 1000 litraa vuodessa. Konttoritiloissa on kaksi 2 kW:n patteria. 
Sähkön jakajana toimii Turku Energia ja dieselin toimittaa Neste. 

 
Kiinteistöllä aiemmin käytössä ollut maanalainen öljysäiliö on tarkastettu ja 
poistettu käytöstä 1990-luvulla. Säiliö on täytetty hiekalla. 

 
Syntyvät jätevedet ja vedenkulutus 

 
Kiinteistö on liittynyt kaupungin vesijohtoon ja viemäriin. Raskasmetallipitoisia 
jätevesiä varten yritys on Ekokem Oy:n (nyk. Fortum Waste Solutions Oy) 
kanssa kehittänyt puhdistusjärjestelmän. Pinnoituskylpyjen jätevedet pumpa-
taan keräyssäiliöihin, jotka on allastettu. Kupari- ja nikkelipitoiset happamat 
vedet johdetaan yhteen säiliöön ja kromi- ja kuparipitoiset vedet kahteen muu-
hun säiliöön. Vesi pumpataan reaktoriin, missä siihen lisätään vedenpuhdis-
tuskemikaalit. Kromi, nikkeli ja kupari saostetaan metallihydroksideina. Saos-
tuma otetaan talteen nauhasuotimelle ja toimitetaan Kuusakoski Oy:lle. Puh-
distettu vesi johdetaan viemäriin. Laitoksen putkistot on uusittu vuonna 2015 
kemikaalinkestävillä muoviputkilla. 

 
Vedenpuhdistamon yleinen toimintatarkastus suoritetaan päivittäin. Lisäksi 
puhdistamolla suoritetaan kuukausittain ja puolivuosittain perusteellinen tar-
kastus. Vedenpuhdistamon kalibrointi suoritetaan kerran kuukaudessa. Vie-
märiin johdettavan jäteveden laatu tutkitaan kahdesti vuodessa.  

 
Vedenkulutus vuonna 2016 on vuosiraportoinnin mukaan ollut 190 m3 ja 
vuonna 2017 93 m3 (ennuste).  

 
Yritykselle on myönnetty Joutsenmerkki jätevesien puhdistuksesta vuonna 
1995, jolloin puhdistamo valmistui. 

 
Toiminnan aiheuttamat päästöt, melu ja tärinä 
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Jätteiden ja jätevesien lisäksi laitokselta ei normaalitoiminnassa aiheudu mer-
kittäviä päästöjä ympäristöön eikä melu- tai tärinähaittoja. Yrityksen toimin-
nassa syntyvät jätteet on esitetty taulukossa 2. 

 
Taulukko 2. Syntyvät jätteet  

 
  

Jätenimike Määrä Toimituspaikka 
Loisteputket muutamia  Sähköextra Oy 
Metallisakka 800 kg/v Kuusakoski Oy 
Hapot <100 kg/v Fortum Waste Solutions Oy 
Cu-langat n. 200 kg/v Uusiokäytetään 
Pahvi n. 500 kg/v Uusiokäytetään 
Sekajäte   Remeo Oy 

 
Toiminnassa syntyy lisäksi pieni määrä metallipölyä hionnasta ja jonkin verran 
tyhjiä kanistereita. Pahvipakkauksia käytetään uudestaan lähetyksissä. 

 
Kupari-, nikkeli-, kromi- ja kulta-altaat ovat erikoismuovia. Altaat on varustettu 
betonisella suoja-altaalla. Keskenään reagoivat aineet on eristetty toisistaan. 
Kaikki kylvyt ovat palamattomia.  

 
Yrityksen takapihalla oleva pilaantunut maaperä on hakijan mukaan kunnos-
tettu massanvaihdolla vuonna 1994 Ekokem Oy:n toimesta (nyk. Fortum 
Waste Solutions Oy). Rakennuksen alla olevan maaperän kunnosta ei ole tie-
toa. Kiinteistöllä on Maaperän tilan tietojärjestelmän mukaan mahdollisesti 
pilaantuneita maa-aineksia. 

 
Paras käyttökelpoinen tekniikka ja parhaan käytännön soveltaminen 

 
Tuotannossa on luovuttu sinkin ja syanidipitoisten tuotteiden käytöstä. Kylpy-
altaat on varustettu betonisella suoja-altaalla, keskenään reagoivat aineet on 
eristetty toisistaan ja kaikki kylvyt ovat palamattomia. Jätevedet käsitellään 
ennen viemäriverkkoon laskemista. 

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

 
Laitoksen toiminnan kannalta suurin riski on tulipalo, jolloin sammutusvesien 
mukana ympäristölle haitallisia tai myrkyllisiä aineita saattaa kulkeutua vesis-
töön ja maaperään. Normaalitoiminnassa ympäristöriskejä on vähennetty be-
tonisilla suoja-altailla. Jäteveden keräyssäiliöiden täyttyessä käsiteltävät vedet 
pumpataan automaattisesti laitoksen omaan vedenpuhdistamoon. Laitoksella 
on viemärisulkumatto, jolla estetään jätevesien pääsy viemäriin mahdollisissa 
poikkeustilanteissa. 

 
Yrityksessä on tehty palotarkastus vuonna 2005 ja työsuojeluviranomaiselle 
on toimitettu tiedot käytetyistä kemikaaleista ja niiden haitallisuudesta. Ti-
loissa ja altaiden kyljessä sekä yläpuolella on aineiden myrkyllisyydestä ja 
syövyttävyydestä varoittavat kyltit. 

 
9. Lupahakemuksen käsittely 

 
Lupahakemuksesta tiedottaminen 
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Lupahakemuksesta on tiedotettu Turun kaupungin ilmoitustaululla ja interne-
tissä 14.6.–14.7.2017. Lupahakemuksesta annettiin kirjeitse tieto viidelle (5) 
naapurikiinteistön omistajalle tai haltijalle. Hakemuksesta ei jätetty muistutuk-
sia tai mielipiteitä.  

 
Lausunnot 

 
Lupahakemuksesta pyydettiin lausunto Turun kaupungin ympäristöterveyden-
huollolta. Ympäristöterveydenhuolto ei antanut lausuntoa. 

 
Päätös Päätän myöntää ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan Nik-

laamo Rautio Oy:lle osoitteeseen Voimakatu 17 (kiinteistö 853-12-41-10). 
 

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

 
Lupamääräykset ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi 

 
Jätteiden ja kemikaalien käsittely ja varastointi 

 
1.  Laitoksella on pyrittävä vähentämään jätteiden muodostumista, ja toimin-
nassa syntyneet jätteet on toimitettava hyödynnettäväksi ensisijaisesti materi-
aalina ja toissijaisesti energiana siten, että kaatopaikalle loppusijoitettavaa 
jätettä muodostuu mahdollisimman vähän. 

 
2.  Toiminnassa syntyneet jätteet on toimitettava hyödynnettäviksi, käsiteltä-
viksi tai loppusijoitettavaksi paikkaan, jolla on kyseisen jätteen vastaanottoon 
ja käsittelyyn oikeuttava ympäristölupa. 

 
3.  Toiminnassa syntyvät jätteet on käsiteltävä ja varastoitava siten, ettei 
niistä aiheudu ympäristön pilaantumista, vaaraa tai haittaa terveydelle, epä-
siisteyttä tai viihtyisyyden vähentymistä tai muuta niihin rinnastettavaa vaaraa 
tai haittaa. 

 
4.  Vaaralliset jätteet on varastoitava siten, että niiden pääsy maaperään, poh-
javeteen, viemäriin, rakennusten rakenteisiin tai muuhun ympäristöön on es-
tetty. Vaaralliset jätteet on säilytettävä asianmukaisesti merkittyinä erillään 
toisistaan lukitussa tai valvotussa ja katetussa tilassa siten, etteivät asiattomat 
saa niitä haltuunsa. Varastointitiloissa on oltava nestetiivis pinnoite ja tilat on 
varustettava riittävin suojarakentein, esimerkiksi kynnyksin tai valuma-altain. 
Vaaralliset jätteet eivät saa sekoittua muihin jätteisiin. Nestemäisiä vaarallisia 
jätteitä sisältävät astiat on sijoitettava suoja-altaaseen, jonka koko on vähin-
tään suurimman varastoastian tilavuus. 

 
5.  Vaarallisia jätteitä ei saa säilyttää 12 kk pidempään ja niistä on pidettävä 
kirjaa. Kirjanpidosta tulee ilmetä syntyneiden, käsiteltyjen ja varastoitujen vaa-
rallisten jätteiden määrät, sijoitus- ja toimituspaikat sekä käytetyt jätteenkuljet-
tajat ja päivämäärät. Kirjanpito on pyydettäessä esitettävä kunnan ympäris-
tönsuojeluviranomaiselle. 

 
6.  Laitoksella tulee olla riittävä määrä imeytysainetta, työvälineitä ja astioita 
mahdollisten vaarallisten aineiden vuotojen talteen keräämistä varten. Lisäksi 
laitoksella tulee olla ns. viemärisulkumatto, jolla ehkäistään kemikaalivuotojen 
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pääsy viemäriin poikkeustilanteissa. Vuotaneet aineet tulee kerätä talteen vii-
pymättä ja toimittaa asianmukaiseen käsittelyyn. Vuotaneiden aineiden johta-
minen viemäriin on kielletty. 

 
Jätevesien käsittely 

 
7.  Laitokselta viemäriin johdettavien jätevesien haitta-ainepitoisuudet eivät 
saa ylittää seuraavia pitoisuusarvoja (Turun seudun puhdistamo Oy 2017): 

 
  

Aine Pitoisuusraja-arvo (mg/l) 
Kadmium (Cd) 0,01 
Kokonaiskromi (Cr) 1,0 
Kromi VI (Cr6+) 0,1 
Kupari (Cu) 2,0 
Elohopea (Hg) 0,01 
Nikkeli (Ni) 0,5 
Lyijy (Pb) 0,5 
Sinkki (Zn) 2,0 
Kokonaissyanidi (CN-) 0,5 

 
Viemäriin johdettavan jäteveden pH-arvo tulee olla alueella 6,0–11,0. Jäteve-
sien laimentaminen muilla vesillä raja-arvojen saavuttamiseksi on kielletty. 
Mikäli jätevedet sisältävät muita haitallisia aineita tai jäteveden koostumus 
muuttuu, voi lupaviranomainen antaa niiden enimmäispitoisuuksia, käsittelyä 
ja tarkkailua koskevia määräyksiä. 

 
8.  Viemäriin johdettavien jätevesien laatua ja määrää tulee tarkkailla vähin-
tään kaksi kertaa vuodessa ulkopuolisen asiantuntijan toimesta tehtävän tark-
kailututkimuksen avulla. Tutkimus tulee suorittaa normaalin tuotannon ollessa 
käynnissä ja siinä tulee selvittää viemäriin johdettavan jäteveden pitoisuudet 
kadmiumin, kromin, kuparin, elohopean, nikkelin, lyijyn, sinkin ja kokonais-
syanidin osalta sekä jäteveden pH-arvo. Lisäksi tulee esittää tieto viemäri-
verkkoon johdettavan jäteveden määrästä. Tarkkailututkimusten tulokset tulee 
toimittaa tiedoksi Turun Vesihuolto Oy:lle ja ympäristönsuojeluun. 

 
Tarkkailu- ja valvontamääräykset 

 
9.  Laitoksen toiminnasta on pidettävä kirjaa, josta ilmenee ainakin seuraavat 
tiedot: 

 laitoksella käytettyjen ympäristölle vaarallisten kemikaalien laji sekä 
kulutus- ja varastointimäärät, 

 laitoksen toiminnassa muodostuvien jätteiden lajit ja määrät sekä jät-
teiden toimituspaikat ja -ajankohdat, 

 laitokselta viemäriin johdettujen jätevesien määrä 
 laitoksella havaitut toiminnan häiriöt ja muut poikkeukselliset tilanteet, 

jotka ovat lisänneet päästöjä ympäristöön tai viemäriin taikka joista on 
voinut aiheutua vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle. 

 
Yhteenveto kirjanpidosta tulee toimittaa vuosittain maaliskuun loppuun men-
nessä Turun kaupungin ympäristönsuojeluun. 
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10. 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. 

 
11. Toiminnassa tapahtuvista pysyvästä tai pitkäaikaisesta keskeyttämisestä, 
toiminnan ja tuotantomäärien muutoksista, toiminnanharjoittajan vaihtumi-
sesta, laitosalueen ja -tilojen käytön oikeuttavan vuokrasopimuksen päättymi-
sestä sekä toiminnan lopettamisesta on ilmoitettava viipymättä kirjallisesti Tu-
run kaupungin ympäristönsuojeluun. Luvanhaltijan vaihtuessa on uuden halti-
jan ilmoitettava vaihtumisesta. 

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

 
13. Toiminnan päättyessä on kiinteistön maaperän mahdollinen pilaantuminen 
selvitettävä ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin. Lisäksi alue on siivottava 
toiminnassa käytetyistä laitteista ja materiaaleista sekä syntyneistä jätteistä. 

 
RATKAISUN PERUSTELUT 

 
Lupaharkinnan perusteet 

 
Toimittaessa tämän päätöksen mukaisesti täyttää laitoksen toiminta ympäris-
tönsuojelu- ja jätelaissa sekä niiden nojalla annetuissa säädöksissä asetetut 
ympäristöluvan myöntämisen edellytykset eikä toiminnasta katsota aiheutu-
van terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista, erityistä 
luonnonolosuhteiden huonontumista eikä eräistä naapuruussuhteista anne-
tussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Määräyksiä annettaessa on 
otettu huomioon toiminnan aiheuttama pilaantumisen todennäköisyys ja on-
nettomuusriski sekä alueen kaavamääräykset. 

 
Lupamääräysten perustelut 

 
Jätehuollon järjestämistä koskevista yleisistä huolehtimisvelvollisuuksista on 
säädetty määräyksissä 1-5. Vaaralliset jätteet on niiden turvallisen käsittelyn 
varmistamiseksi kerättävä ja säilytettävä erillään toisistaan ja muista jätteistä. 
Vaarallisia jätteitä ovat myös toiminnassa syntyvät kiinteät jätteet, jotka sisäl-
tävät vaarallisia aineita, kuten happoja tai öljyä. (Määräykset 1-5) 

 
Jätteet on määrätty toimitettavaksi asianmukaiseen käsittelyyn säännöllisin 
väliajoin, jotta laitokselle ei kertyisi kerrallaan liian suuria ja vaikeasti hallitta-
vissa olevia määriä pilaantumisen vaaraa aiheuttavia vaarallisia jätteitä. Jät-
teiden asianmukainen ja turvallinen käsittely voidaan varmistaa luovuttamalla 
jätteitä ainoastaan jätelain 29 §:ssä mainituille hyväksytyille vastaanottajille. 
(Määräys 5) 

 
Mahdollisen kemikaali- tai vaarallisen jätteen vuodon varalta on laitoksella ol-
tava riittävästi työkaluja ja imeytysmateriaalia, jotta tarvittaviin onnettomuuden 
torjuntatoimenpiteisiin voidaan toiminnanharjoittajan toimesta ryhtyä viipy-
mättä. (Määräys 6) 
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Jätevesiä koskeva määräys on tarpeen, jottei toiminnasta aiheudu haittaa jä-
tevedenpuhdistamon toiminnalle. Viemäriin johdettavien jätevesien haitallisten 
aineiden päästörajoituksissa on otettu huomioon Turun seudun puhdistamo 
Oy:lle johdettavien jätevesien raja-arvot (Turun seudun puhdistamo 2017). 
(Määräykset 7-8) 

 
Valvontaa koskevat määräykset on annettu luvan mukaisen toiminnan valvon-
taa varten tarpeellisten tietojen saamiseksi. Poikkeustapauksista kuten ympä-
ristön pilaantumisen vaaraa lisäävistä onnettomuuksista ja toiminnan olennai-
sista muutoksista on tiedotettava mahdollisimman nopeasti, jotta viranomaiset 
voivat ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin viipymättä. (Määräykset 9-11) 

 
Toiminnanharjoittajan on myös itse oltava selvillä toimintansa vaikutuksista 
ympäristöön sekä mahdollisuuksista vähentää ympäristöön kohdistuvia haital-
lisia vaikutuksia. Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavassa toiminnassa 
on periaatteena, että käytetään parasta käyttökelpoista tekniikkaa. (Määräys 
12) 

 
Toiminnan lopettamisen jälkeiset toimenpiteet ovat tarpeen alueen siisti-
miseksi ja maaperän mahdollisen kunnostustarpeen selvittämiseksi. (Määräys 
13) 

 
Sovelletut oikeusohjeet 

 
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 

 
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 

 
Jätelaki (646/2011) 

 
Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 

 
Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920)  

 
Luvan voimassaolo 

 
Lupapäätös on voimassa toistaiseksi. 

 
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 3500 euroa. 

 
Päätöksen antaminen 

 
Päätös annetaan julkipanon jälkeen. 
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Olli-Pekka Mäki 

 
va. ympäristönsuojelupäällikkö 

 
Muutoksen haku 

 
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 Niklaamo Rautio 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 § 5 2440-2017 

 
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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