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Ympäristölupapäätös Ecomation Oy Ravurinkatu 28 
 
 

Vs. ympäristötarkastaja Katariina Riipinen 5.1.2017 
 

1. Asia 
 

Ecomation Oy on 1.4.2016 jättänyt ympäristölupahakemuksen, joka koskee 
Turun Metsämäen kaupunginosaan perustettavaa pyrolyysilaitosta. 

 
2. Luvan hakija 

 
Ecomation Oy 

 
Salorankatu 6, 24240 Salo 

 
Y-tunnus: 2120945-2 

 
3. Toiminnan sijainti 

 
Osoite: Ravurinkatu 28,  

 
Kiinteistö: 853-93-3-1 

 
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. Lupaviranomaisen toimivalta 

 
Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta on toimivaltainen lupaviranomai-
nen ympäristönsuojeluasetuksen 2 § 1 momentin kohdan 12 a) mukaan. Lau-
takunta on delegoinut ympäristönsuojelujohtajalle päätösvallan ratkaista asia. 

 
6. Asian vireilletulo 

 
Ympäristölupahakemus on jätetty Turun kaupungin ympäristönsuojeluun 
11.8.2015, jolloin asia on tullut vireille. Hakemusta on täydennetty 1.4.2016 ja 
7.11.2016. 

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

 
Kiinteistö sijaitsee asemakaavan teollisuus- ja varastorakennusten korttelialu-
eella. Lähimmät asuinkiinteistöt sijaitsevat noin 200 metrin päässä kohteesta. 

 
Kiinteistö ei sijaitse tärkeäksi luokitellulla pohjavesialueella. Lähin pohjavesi-
alue (Huhtamäen pohjavesialue) sijaitsee noin 2,4 km:n etäisyydellä ja lähin 
luonnonsuojelualue (Munttismäen pähkinäpensaslehto) noin 2,2 km:n etäi-
syydellä toiminnasta.  
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Maaperäkartan mukaan (Geologian tutkimuskeskus) kohteen maaperä on 
hienoa hietaa. 

 
Alueella ei ole voimassa olevia lupia tai muuta toimintaa koskevia päätöksiä ja 
sopimuksia. 

 
8. Hakemuksen mukainen toiminta 

 
Toiminnan kuvaus, raaka-aineet ja tuotteet 

 
Alueelle on tarkoitus rakentaa perustettavan yhtiön lukuun pyrolyysilaitos, jos-
sa tuotetaan pyrolyysiöljyä ja hiiltä käytetyistä autonrenkaista valmistetusta 
rengasrouheesta ja pakkausmuovijätteestästa. Tuotettu pyrolyysiöljy ja hiili 
hyödynnetään jälleenkäyttäjien prosesseissa. Pyrolyysiöljyllä korvataan kevyt-
tä ja raskasta polttoöljyä. Jätettä hyödynnetään korkeintaan 19 000 tonnia ja 
polttoainetta tuotetaan korkeintaan 4 950 tonnia vuodessa. 

 
Tuotannossa käytettävät jätejakeet hyödynnetään rouheena. Murskaus tapah-
tuu pääosin muualla, mutta osin myös kohteessa raaka-aineen toimittajan 
kanssa tehdystä sopimuksesta riippuen. Murskattu raaka-ainerouhe tuodaan 
kuorma-autoilla laitoksen purkutaskuun. Murskaamaton raaka-aine siirretään 
taskuun esimurskauksen jälkeen. Taskusta rouhe siirretään kuljettimilla sii-
loon, joka toimii rouheen välivarastona, ja siilosta hydraulisen ilmalukon kaut-
ta reaktoreihin. 

 
Reaktoreissa massan molekyylit pilkotaan tarkkaan säädellyissä inerteissä 
olosuhteissa tapahtuvassa kemiallisessa reaktiossa. Prosessi on lievästi yli-
paineinen. Lämpötila reaktorissa on enintään 600 ° C. Prosessissa syntyy 
höyryä, hiiltä ja kaasua. Höyry lauhdutetaan ja tislataan kolonneissa öljyksi, 
hiili jäähdytetään ja hienonnetaan ja siitä erotetaan terässäikeet. Öljy varas-
toidaan laitoksen ulkopuolella säiliöissä ja kuljetetaan säiliöautoilla jatkokäyt-
täjille. Hiili syötetään laitoksen ulkopuolella oleviin kontteihin ja erotettu teräs 
varastoidaan omaan konttiinsa ja kuljetetaan jatkokäsittelyyn. Kaasu johde-
taan laitoksen aggregaattiin. Mikäli kaasua ei voida käyttää laitoksessa häiri-
ön tai huollon takia, se voidaan tilapäisesti polttaa myös soihdussa. Kaasua ei 
varastoida. 

 
Prosessin lauhduttimissa käytetään vesi-glykoliseosta. Lauhdutinaine on sul-
jetussa kierrossa eikä ole yhteydessä pyrolyysituotteiden kanssa. Lauhdutin-
tornit sijoitetaan laitoksen ulkopuolelle, glykoli varastoidaan laitoksella. 

 
Prosessi on jatkuvatoiminen ja laitos täysin automatisoitu. Liikenne ajoitetaan 
pääsääntöisesti arkipäiviin klo 6‒ 22 väliseen aikaan. Laitokselle tuodaan noin 
20 tonnin kuormia rengasmursketta 3‒ 5 kertaa viikossa. Valmista pyrolyysiöl-
jyä kuljetetaan laitokselta jälleenkäyttäjille 1‒3 kertaa viikossa.  

 
Energiankulutus 

 
Laitos käyttää pääasiallisena rakennusten lämmitysenergiana prosessin lauh-
delämpöä, mutta varajärjestelmänä rakennus liitetään myös Turun sähkö-
verkkoon. Pyrolyysiprosessi kuluttaa sähköä noin 2 000 MWh vuodessa. 

 
Syntyvät jätevedet ja vedenkulutus 
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Laitos liitetään vesijohtoon ja viemäriin. Vettä käytetään talousvetenä ja huol-
tovetenä esimerkiksi sammutusjärjestelmissä, puhdistuksessa ja sosiaaliti-
loissa. 

 
Laitoksen toiminnassa syntyy normaalin käytön yhteydessä jätevesiä laitok-
sen pesu- ja lattiavesistä, sosiaalitiloista ja hulevesistä. Itse pyrolyysiproses-
sissa ei synny jätevesiä. Huoltojen, korjausten ja niihin liittyvien pesujen aika-
na mahdollisesti syntyvät öljyiset jätevedet ohjataan öljynerottimen kautta 
viemäriin. Laitos ei ole jatkuvasti miehitetty, joten tavanomaisia jätevesiä syn-
tyy vähän. Piha-alueen hulevedet johdetaan öljynerotuskaivon kautta huleve-
siviemäriin. 

 
Toiminnan aiheuttamat päästöt, melu ja tärinä 

 
Suljetusta prosessista ei aiheudu päästöjä ilmaan. Prosessissa ei ole savu-
piippua, mutta syntyvä kaasu voidaan tarvittaessa polttaa soihdussa ohivir-
tausputken huipulla. Soihdussa poltettava kaasu sisältää puhtaita hiilivetyjä, 
hiilimonoksidia, hiilidioksidia ja vesihöyryä.  

 
Laitokselle tuotava kumirouhe ei aiheuta hajuhaittoja eikä prosessista nor-
maalitilassa synny hajuhaittoja. Lopputuotteina syntyvissä öljyssä ja kaasussa 
on voimakas haju, mutta sitä ei pääse ulkotilaan, vaan molemmat kulkevat 
suljetuissa järjestelmissä. 

 
Toiminnassa mahdollisesti syntyvät öljyiset jätevedet, kuten laitoksen pesu-
vedet ohjataan öljynerotuskaivon kautta viemäriin. Tuotannossa syntyvä pyro-
lyysiöljy välivarastoidaan säiliöihin, jotka on varustettu 110 % suoja-altailla. 
Säiliössä on ylitäytönestin ja suoja-altaissa pinnankorkeuden mittaus ja häly-
tin. Prosessiin liittyvä n. 2 000 litran välisäiliö on kaksivaippainen. Laitos va-
rustetaan öljyntorjuntavälineistöllä. 

 
Piha-alueen, valuma-altaan ja täyttöpaikan valumavedet johdetaan öljynerot-
timien kautta hulevesiviemäriin. Valuma-altaan vesitysyhde on normaalisti 
kiinni ja avataan hallitusti sadevesien poistoa varten.  

 
Laitoksen toiminnasta ei aiheudu haitallista melua tai tärinää. Syötteenä käy-
tettävät autonrenkaat tuodaan laitokseen pääosin valmiina murskana. Laitok-
sella murskattavaa materiaalia, kuten kumia, käytetään yleisesti äänieristee-
nä, joten murskaustoiminnasta ei aiheudu melua. Laitoksen käytön aikaiset 
merkittävimmät melulähteet ovat kuljettimet, pumput ja puhaltimet, jotka on si-
joitettu pääosin sisätiloihin. Laitteiden aiheuttamaa melua vaimennetaan niin, 
ettei niistä aiheudu ympäristömelun ohjearvon ylityksiä.  

 
Laitoksen toiminnasta johtuva liikenteen lisääntyminen on koko alueen liiken-
teen huomioiden erittäin vähäistä. 

 
Paras käyttökelpoinen tekniikka ja parhaan käytännön soveltaminen 

 
Laitoksen tekniikka edustaa alan viimeisintä teknologiaa. Tuotannossa nouda-
tetaan yrityskohtaista ISO 14001-viitestandardin mukaista toimintajärjestel-
mää. 

 
Arvio toimintaan liittyvistä haitoista ja riskeistä sekä toimet onnetto-
muuksien ehkäisemiseksi 
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Prosessi on jatkuvatoiminen ja toimiessaan täysin suljettu. Suljetun prosessin 
ansiosta reaktoreiden avaamista ja manuaalista purkamista ei tapahdu, joten 
vaaratilanteita, kuten kuuman höyryn hallitsematonta purkautumista tai hapen 
reaktoriin pääsystä johtuvaa palo- tai räjähdysvaaraa ei aiheudu. 

 
Mahdollisen palovaaran voivat aiheuttaa laitoksen sisällä olevat pyrolyysireak-
torit. Reaktoreiden ympärille rakennetaan ylimääräinen suojakuori, jonka si-
säpuoli varustetaan kaasuvuotojen ilmaisujärjestelmällä. Koska pyrolyysissä 
tapahtuvat reaktiot ovat hapettomia ja käytettävä paine on hyvin pieni ja val-
vottu, räjähdysvaaraa ei ole. 

 
Prosessi tuottaa kuumaa öljyä, höyryä, kaasua ja hiiltä, jotka ovat voimak-
kaasti palavia. Öljyjakeet ja kaasu ovat lisäksi herkästi syttyviä. Ulkona ra-
kennuksen välittömässä läheisyydessä ovat tislaus/lauhdutuskolonnit, kaa-
sunerotusjärjestelmä, soihtu ja öljysäiliö, jotka kaikki muodostavat palovaaran. 

 
Laitosrakennus varustetaan automaattisella palonilmaisulaitteistolla ja mah-
dollisesti sammutusjärjestelmällä paloviranomaisen antamista määräyksistä 
riippuen. Vesisammutuksessa käytetään prosessin alueella öljypaloihin suun-
niteltua järjestelmää pyrolyysiprosessin luonteen takia. Ensisammutukseen 
käytetään hiilidioksidi- tai jauhesammutusta. Laitos liitetään kameravalvon-
taan, aluevartiointiin, palohälytysjärjestelmän ylläpitoon sekä kohdesammu-
tusjärjestelmään. 

 
9. Lupahakemuksen käsittely 

 
Lupahakemuksesta tiedottaminen 

 
Lupahakemuksesta on tiedotettu Turun kaupungin ilmoitustaululla ja interne-
tissä 3.6.2016–4.7.2016. Lupahakemuksesta annettiin kirjeitse tieto 18 naa-
purikiinteistön omistajalle tai haltijalle. 

 
Lupahakemuksesta jätettiin yksi mielipide (päivätty 1.7.2016), jossa on esitet-
ty seuraavaa: 

 Mielipiteen jättäjä on huolissaan lisääntyvän liikenteen vaikutuksesta 
alueen liikenneturvallisuuteen, erityisesti perävaunujen pysäköinnistä 
teiden varsille, alueen ja sen viheralueiden siisteydestä sekä toimin-
nan aiheuttamista hajuhaitoista. 

 
Hakija on vastineessaan (päivätty 18.7.2016) todennut mielipiteen koskevan 
pääasiassa alueen nykytilaa eikä suoranaisesti ympäristölupahakemusta, 
mutta että hakija voi omalla toiminnallaan parantaa viihtyisyyttä alueella. Toi-
minnassa noudatetaan alueen liikennemääräyksiä ja viheralueet hoidetaan 
tontin käytön ja kaupungin ohjeistuksen vaatimalla tavalla. Toiminnan proses-
si on ympäristölupahakemuksen mukaisesti lähes hajuton. 

 
Lausunnot 

 
Ympäristönsuojelu pyysi hakemuksesta lausuntoa Turun kaupungin ympäris-
töterveydenhuollolta ja Varsinais-Suomen Pelastuslaitokselta. 

 
Varsinais-Suomen Pelastuslaitoksen lausunnossa todetaan, että toiminnan-
harjoittajan on selvitettävä varastoimiensa kemikaalien vaaraominaisuudet ja 
suurimmat varastointimäärät ja tehtävä tarvittaessa ilmoitus kemikaalien vä-
häisestä teollisesta käsittelystä ja varastoinnista pelastusviranomaiselle. Lai-
toksen paloteknisten vaatimusten ja riittävien hälytys- ja sammutusjärjestel-
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mien toteutumiseen pelastusviranomainen ottaa tarvittaessa kantaa laitoksen 
rakennuslupamenettelyn yhteydessä. 

 
Turun kaupungin ympäristöterveydenhuolto ei antanut lausuntoa. 

 
Päätös Päätän myöntää ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan 

Ecomation Oy:lle Turun Metsämäen kaupunginosaan perustettavan pyrolyysi-
laitoksen toiminnalle kiinteistöllä 853-93-3-1. 

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

 
Toiminta 

 
1.  Laitoksella saa vastaanottaa ja käsitellä jätettä vuosittain hakemuksen 
mukaisesti korkeintaan 19 000 tonnia ja valmistaa polttoaineita korkeintaan 
4 950 tonnia. 

 
2.  Toiminnanharjoittajan on ennen toiminnan aloittamista tehtävä ilmoitus 
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle käyttöönotto-
tarkastusta varten. 

 
3.  Toiminnanharjoittajan on asetettava 10 000 euron vakuus ja toimitettava 
sitä koskevat asiakirjat Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskukselle ennen toiminnan aloittamista. Vakuudeksi hyväksytään takaus, 
vakuutus tai pantattu talletus. Vakuudenantajan on oltava ammattimainen ra-
hoituslaitos, jolla kotipaikka Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa. 

 
Lupamääräykset pilaantumisen ja ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi 

 
4.  Laitoksella saa vastaanottaa ja käsitellä hakemuksen mukaisesti rengas-
jätteestä murskattua rouhetta ja renkaiden valmistuksessa syntyvää kumijä-
tettä (jätekoodi 16 01 03), valmistusviallisia rengastuotteita (jätekoodi 16 03 
06) sekä pakkausmuovijätettä (jätekoodi 15 01 02). Laitoksella ei saa ottaa 
vastaan vaarallisia jätteitä. 

 
5.  Mikäli laitokselle tuodaan jätteitä, joiden vastaanotto ei ole laitoksella sallit-
tu, jäte on viipymättä palautettava sen haltijalle tai toimitettava käsittelypaik-
kaan tai laitokseen, jolla on lupa kyseisen jätteen vastaanottamiseen. 

 
6.  Raaka-aineena käytettävien jätteiden varastointi ja käsittely laitoksella on 
järjestettävä siten, ettei ympäristöön joudu terveydelle tai ympäristölle haitalli-
sia aineita eikä toiminnasta aiheudu epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, 
viihtyisyyden vähentymistä tai palovaaraa.  

 
7.  Laitoksella on pyrittävä vähentämään jätteiden muodostumista ja hyödyn-
nettävissä olevat jätteet on lajiteltava ja toimitettava hyötykäyttöön. Toimin-
nassa syntyvät jätteet saa luovuttaa vain asianmukaiseen käsittelyyn tai kulje-
tukseen, joka on hyväksytty jätelain ja ympäristönsuojelulain edellyttämällä 
tavalla. Syntyvät jätteet on varastoitava ja käsiteltävä siten, ettei niistä aiheu-
du roskantumista tai muuta haittaa ympäristölle. Toiminnassa on noudatetta-
va voimassa olevia jätehuoltomääräyksiä. 

 
8.  Vaaralliset jätteet on kerättävä talteen ja pidettävä toisistaan erillään. Vaa-
ralliset jätteet on varastoitava suljetuissa, tiiviissä ja asianmukaisesti merki-
tyissä astioissa katetussa, lukitussa ja tiivispohjaisessa tilassa, josta vuotojen 
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pääsy viemäriin ja varaston ulkopuolelle on estetty. Nestemäisiä vaarallisia 
jätteitä sisältävät astiat on sijoitettava suoja-altaaseen, jonka koko on vähin-
tään suurimman varastoastian tilavuus. 

 
9.  Vaaralliset jätteet on toimitettava vähintään kerran vuodessa laitokseen, 
jonka ympäristöluvassa kyseisen vaarallisen jätteen vastaanotto on hyväksyt-
ty. Vaarallisten jätteiden kuljetuksista on laadittava siirtoasiakirjat. 

 
10. Jätteen lämpökäsittelyssä syntyvää kaasua voidaan käyttää polttoaineena 
energiantuotannossa, mikäli kaasu puhdistetaan niin, että se ei ole enää jätet-
tä ennen sen polttamista eikä se voi aiheuttaa päästöjä, jotka ovat suurempia 
kuin maakaasun polttamisessa aiheutuvat päästöt. 

 
11. Laitosta on käytettävä ja lopputuotteet varastoitava siten, ettei toiminnasta 
aiheudu hajun haitallista leviämistä ympäristöön. Hajua on seurattava vähin-
tään aistinvaraisesti. 

 
12. Laitoksen toiminnasta ei saa aiheutua kohtuutonta meluhaittaa naapuri-
kiinteistöille. Toiminnasta aiheutuva keskiäänitaso ei saa lähimpien asuinkiin-
teistöjen piha-alueilla ylittää päiväohjearvoa 55 dB (LAeq) klo 7-22 välisenä 
aikana eikä yöohjearvoa 50 dB (LAeq) klo 22-7 välisenä aikana. 

 
13. Mikäli laitoksen toiminnasta aiheutuu hajuhaittaa tai määräyksen 12 mu-
kainen melutaso ylittyy, tulee toiminnanharjoittajan ryhtyä toimenpiteisiin hai-
tan poistamiseksi. Valvontaviranomainen voi tarvittaessa edellyttää mittauksia 
haju- tai meluhaitan todentamiseksi ja antaa määräyksiä haitan poistamiseksi. 

 
14. Laitosalueella syntyvät jätevedet sekä sade- ja kuivatusvedet on kerättävä 
ja johdettava niin, ettei niistä aiheudu pinta- tai pohjavesien pilaantumisvaaraa 
tai haittaa viemäriverkon rakenteelle tai jätevedenpuhdistamon toiminnalle. 
Pyrolyysiöljyn tuotantotiloissa muodostuvat jätevedet sekä pyrolyysiöljyn va-
rastointi- ja käsittelyalueiden sade- ja kuivatusvedet on johdettava öljynerotti-
meen. Öljynerotuksen jälkeen jätevesien hiilivetypitoisuudet eivät saa ylittää 
Turun vesiliikelaitoksen viemäriverkkoon johdettavien jätevesien raja-arvoja. 
Turun vesiliikelaitoksen kanssa on tehtävä teollisuuden jätevesisopimus. 

 
15. Pyrolyysiöljy on varastoitava kaksoisvaippasäiliössä tai tiiviiseen suoja-
altaaseen sijoitetussa säiliössä. Suoja-altaan tilavuuden on oltava vähintään 
1,1 kertaa siihen sijoitetun suurimman säiliön nestetilavuus. Säiliöt on varus-
tettava ylitäytönestimellä ja kaksoisvaippasäiliöt myös vuodonilmaisimella. 
Säiliöiden kunto on tarkastettava säännöllisesti.  

 
16. Muut nestemäiset kemikaalit kuin pyrolyysiöljy on varastoitava sisätiloissa 
tai lukitussa kontissa. Varastotilan on oltava allastettu ja lattian pinnoitteen 
kemikaalien vaikutusta kestävä. Suoja-altaan tilavuus on mitoitettava säiliön 
koon ja kemikaalin vaarallisuuden mukaan tai vähintään suurimman astian ti-
lavuuden mukaan. 

 
17. Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimialansa parhaan käyttökelpoi-
sen tekniikan kehittymisestä ja varauduttava sen käyttöönottoon erikseen so-
vittavien siirtymäaikojen puitteissa. 

 
Tarkkailu- ja valvontamääräykset 

 
18. Toiminnalle on nimettävä riittävän asiantuntemuksen omaava vastuuhen-
kilö, joka huolehtii laitoksen toiminnasta, hoidosta ja valvonnasta, lupamää-
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räysten noudattamisesta sekä henkilökunnan perehdyttämisestä toimintaan. 
Vastuuhenkilön nimi ja yhteystiedot ilmoitetaan toiminnan alettua Varsinais-
Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. 

 
19. Laitokselle on laadittava riskienhallinta- ja pelastussuunnitelma, selvitettä-
vä pelastusviranomaiselle varastoimiensa kemikaalien vaaraominaisuudet ja 
suurimmat varastointimäärät sekä tehtävä tarvittaessa pelastusviranomaiselle 
ilmoitus vaarallisten kemikaalien vähäisestä käsittelystä ja varastoinnista. Lai-
toksen rakenteissa ja toiminnassa on huomioitava mahdolliset rakennuslupa-
menettelyn yhteydessä saatavat pelastusviranomaisen antamat ohjeet. 

 
20. Laitoksella on oltava riittävä valmius öljy- ja kemikaalivahingon torjuntaan. 
Vahinko- ja onnettomuustapauksien varalta on alueelle varattava riittävästi 
imeytysainetta ja torjuntavälineistöä öljyn ja kemikaalien keräämistä ja leviä-
misen estämistä varten. Työntekijöille ja urakoitsijoille on annettava riittävästi 
opastusta öljy- ja kemikaalivahinkojen torjunnasta. 

 
21. Toiminnanharjoittajan on viipymättä ilmoitettava Varsinais-Suomen ELY-
keskukseen, Turun kaupungin ympäristönsuojeluun ja pelastuslaitokselle, jos 
onnettomuudesta tai häiriötilanteesta aiheutuu päästöjä ilmaan, veteen tai 
maaperään tai syntyy jätettä siten, että siitä voi seurata välitöntä ja ilmeistä 
ympäristön pilaantumisen vaaraa tai jätteen määrän tai ominaisuuksien vuok-
si erityisiä toimia jätehuollossa. Ympäristövahingon tapahtuessa tai vahingon 
vaaran uhatessa on toiminnanharjoittaja velvollinen ryhtymään toimenpiteisiin 
vahinkojen torjumiseksi ja tapahtuman toistumisen estämiseksi. 

 
 22. Toiminnanharjoittajan on ennen toiminnan aloittamista esitettävä valvo-
valle viranomaiselle vastaanotettavan jätteen hyväksyntä- ja laadunhallintajär-
jestelmä sekä laadunhallintajärjestelmä kaasun koostumuksen seuraamisek-
si. Kaasun koostumus on selvitettävä mittauksin normaalitilanteessa toimin-
nan alkaessa, vuoden kuluttua toiminnan aloittamisesta ja sen jälkeen kolmen 
vuoden välein. Tiedot mittaustuloksista on toimitettava Varsinais-Suomen 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen. 

 
23. Laitoksen käyttötarkkailun on oltava suunniteltua ja säännöllistä. Käyttö-
tarkkailuun on sisällytettävä mm. pyrolyysireaktorin toiminnan ja kunnon tark-
kailu, pyrolyysiöljyvuotojen automaattinen havainnointi ja hälytykset sekä py-
rolyysiöljyn siirtoputkistojen tarkkailu. Havaitut huolto- ja korjaustarpeet on 
suoritettava viipymättä.  

 
24. Käytettävät öljynerottimet on varustettava öljytilan täyttymisestä ilmoitta-
valla hälytysjärjestelmällä, jota voidaan seurata jatkuvasti. Öljynerottimet tulee 
huoltaa ja tarkastaa säännöllisesti ja kirjanpito erottimien tyhjennyksistä tulee 
esittää pyydettäessä. 

 
25. Suoja-altaiden pinnoitteiden kunto on tarkastettava säännöllisesti ja tode-
tut vauriot korjattava viipymättä. Suoja-altaat on tyhjennettävä säännöllisesti 
ja hallitusti sade- ja sulamisvesistä öljynerottimeen. 

 
26. Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä jäte- ja hulevesijärjestelmiin joh-
dettavien vesien laadusta ja määrästä. Toiminnanharjoittaja voidaan tarvitta-
essa määrätä ottamaan näytteitä jäte- ja hulevesistä. 

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

 Laitokselle tuodun raaka-aineen laatu, määrä, alkuperä ja toimittaja 
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 Laitoksen käyntiaika ja seisokit 

 Prosessissa valmistettujen polttoaineiden ja muiden tuotteiden laatu, 
määrät ja toimituspaikat 

 Laitoksen toiminnassa syntyneiden tavanomaisten ja vaarallisten jät-
teiden määrät, jätenimikkeet ja jätelajit sekä toimituspaikat 

 Laitokselta jätevesiviemäriin ja hulevesiverkostoon johdettujen jäteve-
sien laatu ja määrä 

 Käyttötarkkailu sekä öljynerottimien tarkistukset ja tyhjennykset 

 Energiankulutus ja toteutetut energiansäästötoimenpiteet 

 Tiedot ympäristön kannalta oleellisista häiriötilanteista ja onnetto-
muuksista (syy, kestoaika, arvio päästöistä ja ympäristövaikutuksista 
sekä suoritetut toimenpiteet) 

 
Yhteenveto käyttöpäiväkirjaan merkityistä tiedoista tulee toimittaa Varsinais-
Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksellevuosittain maaliskuun 
loppuun mennessä. 

 
Toiminnan lopettaminen 

 
28. Toiminnanharjoittajan vaihtumisesta, toiminnan olennaisista muutoksista 
tai toiminnan lopettamisesta on ilmoitettava hyvissä ajoin ennen muutosta 
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen. 

 
29. Toiminnanharjoittajan on hyvissä ajoin ennen toiminnan lopettamista esi-
tettävä yksityiskohtainen suunnitelma vesien-, ilman- ja maaperänsuojelua 
sekä jätehuoltoa koskevista, laitoksen toiminnan lopettamiseen liittyvistä toi-
mista. Toiminnan loputtua laitosalue on kunnostettava voimassa olevien la-
kien ja säädösten mukaisesti ja alueelta on poistettava kaikki ympäristön pi-
laantumisen vaaraa aiheuttavat koneet, laitteet, kemikaalit, polttoaineet ja jät-
teet sekä mahdollisesti kemikaaleille ja polttoaineille altistuneet rakenteet. 
Toiminnan päättymisestä on ilmoitettava Varsinais-Suomen elinkeino-, liiken-
ne- ja ympäristökeskukseen lopputarkastusta varten. 

 
Lupaharkinnan perustelut 

 
Toimittaessa tämän päätöksen mukaisesti täyttää toiminta ympäristönsuojelu- 
ja jätelaissa sekä niiden nojalla annetuissa säädöksissä asetetut ympäristölu-
van myöntämisen edellytykset eikä toiminnasta katsota aiheutuvan terveys-
haittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista, eritystä luonnonolosuh-
teiden huonontumista eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tar-
koitettua kohtuutonta rasitusta. Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon 
toiminnan aiheuttama pilaantumisen todennäköisyys ja onnettomuusriskit se-
kä alueen kaavamääräykset. 

 
Lupamääräysten perustelut 

 
Jätteen vuosittainen vastaanotto- ja käsittelymäärä on rajattu alle 20 000 ton-
niin ja polttoaineen valmistusmäärä alle 5 000 tonniin ympäristönsuojelulaissa 
asetettujen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen ja aluehallintoviraston lu-
pa- ja toimivaltarajojen mukaisesti. (Määräys 1) 

 
Käyttöönottotarkastuksella varmistutaan, että kiinteistöllä on luvan määräys-
ten täyttämiseksi tarvittava valmius ja tarvittavat toimet on suoritettu ennen 
toiminnan aloittamista. (Määräys 2) 
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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 huo-
mioon toiminnan laajuus, luonne ja toimintaa varten annettavat määräykset. 
(Määräys 3) 

 
Määräyksillä pyritään vähentämään raaka-aineena käytettävistä ja toiminnas-
sa syntyvistä jätteistä aiheutuvia haittoja. Toiminnanharjoittaja on velvollinen 
huolehtimaan siitä, ettei jätteistä aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle tai 
terveydelle. Määräyksillä varmistetaan myös jätteiden asianmukainen jatko-
käsittely. (Määräykset 4-9) 

 
Ympäristönsuojelulain 107 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan valtioneuvoston 
asetusta jätteen polttamisesta ei sovelleta kaasutus- tai pyrolyysilaitokseen, 
jos jätteen lämpökäsittelyssä syntyvä kaasu puhdistetaan niin, että se ei ole 
enää jätettä ennen sen polttamista eikä se voi aiheuttaa päästöjä, jotka ovat 
suurempia kuin maakaasun polttamisesta aiheutuvat päästöt. (Määräys 10)  

 
Melurajojen asettamisella ja määräyksellä hajuhaitan ehkäisemisestä este-
tään mahdolliset melusta ja hajusta aiheutuvat terveys- ja viihtyvyyshaitat lä-
himmillä asuinkiinteistöillä. Annetut meluarvot perustuvat valtioneuvoston 
päätökseen (993/1992) melutason ohjearvoista. Toimija on velvoitettu seu-
raamaan hajua vähintään aistinvaraisesti. Mahdollisten haittojen ilmetessä 
toimijan on ryhdyttävä toimiin niiden selvittämiseksi ja poistamiseksi. (Mää-
räykset 11–13)  

 
Jätevesien käsittelyä koskevat määräykset on annettu toiminnassa syntyvien 
jätevesien asianmukaisen käsittelyn ja pois johtamisen varmistamiseksi ja 
pinta- ja pohjavesien sekä maaperän pilaantumisen ehkäisemiseksi. Turun 
vesiliikelaitos on antanut viemäriin johdettaville jätevesille raja-arvot, joita tu-
lee kaikissa olosuhteissa noudattaa. Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi 
selvillä toiminnassa muodostuvien jäte- ja hulevesien määrästä ja laadusta. 
(Määräykset 14, 26) 

 
Määräykset kemikaalien varastoinnista on annettu toiminnasta aiheutuvien 
ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi. (Määräykset 15–16) 

 
Ympäristönsuojelulaki velvoittaa toiminnanharjoittajaa ennaltaehkäisemään ja 
minimoimaan toiminnasta aiheutuvat haitat. Toiminnanharjoittajan on oltava 
riittävästi selvillä aiheuttamiensa haitallisten vaikutusten vähentämismahdolli-
suuksista ja on siitä syystä seurattava parhaan käyttökelpoisen tekniikan ke-
hittymistä toimialallaan. (Määräys 17) 

 
Laitoksen hoitoa, käyttöä ja niihin liittyvää toiminnan tarkkailua varten toimin-
nanharjoittajan on määrättävä vastaava hoitaja, johon valvova viranomainen 
voi ottaa yhteyttä. Vastuuhenkilön nimeämisellä pyritään ehkäisemään pääs-
töjä ja niistä johtuvaa ympäristön pilaantumista ja onnettomuuksia. (Määräys 
18) 

 
Toimintaa koskeva riskienhallinta- ja pelastussuunnitelma on edellytetty teh-
täväksi, koska alueella varastoidaan paljon palavaa materiaalia. Riskienhallin-
ta- ja pelastussuunnitelmassa on otettava huomioon erityisesti tulipalotilantei-
den ehkäisy ja mahdollisissa onnettomuustilanteissa toimiminen. Ilmoitus vaa-
rallisten kemikaalien vähäisestä käsittelystä ja varastoinnista on tehtävä pe-
lastuslaitokselle kemikaalivalvontaa varten. (Määräys 19) 
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Häiriötilanteita koskevat määräykset on annettu pinta- ja pohjavesien sekä 
maaperän pilaantumisen ehkäisemiseksi. Poikkeuksellisiin tilanteisiin varau-
tumalla voidaan ehkäistä ja vähentää haitallisia terveys- ja ympäristövaikutuk-
sia. Lupamääräyksen 21 ilmoitusvelvollisuus häiriö- ja poikkeustilanteissa on 
annettu viranomaisten tiedonsaannin varmistamiseksi, valvonnan toteutta-
miseksi ja mahdollisten annettavien viranomaisohjeiden vuoksi. (Määräykset 
20–21) 

 
Valtioneuvoston asetuksen ympäristönsuojelusta mukaan toiminnanharjoitta-
jalta on edellytettävä pyrolysoitavaksi vastaanotettavan jätteen hyväksyntä- ja 
laadunhallintajärjestelmää sekä laadunhallintajärjestelmää kaasun koostu-
muksen seuraamiseksi. (Määräys 22) 

 
Määräys käyttötarkkailusta on annettu poikkeuksellisista tilanteista aiheutu-
vien satunnaispäästöjen ehkäisemiseksi. Kirjanpito ja raportointi ovat tarpeen, 
jotta luvan saaja ja viranomaiset ovat selvillä laitoksen toiminnan aiheuttamis-
ta päästöistä. Myös lupamääräysten noudattamisen seuranta sekä toiminnan 
ympäristövaikutusten arviointi edellyttävät kirjanpitoa ja siitä raportointia. 
(Määräykset 23, 27) 

 
Määräys öljytilan hälytysjärjestelmästä ja öljynerottimien huolloista on annettu 
öljynerottimien asianmukaisen toimivuuden takaamiseksi. (Määräys 24) 

 
Määräys suoja-altaiden kunnon tarkkailemisesta ja tyhjentämisestä on annet-
tu pinta- ja pohjavesiin, maaperään sekä viemäri- ja hulevesiverkostolle ai-
heutuvien haittojen ehkäisemiseksi. (Määräys 25) 

 
Ilmoitusvelvollisuudesta määrätään valvonnallisista syistä. Määräyksellä 
muistutetaan toiminnanharjoittajaa kyseisestä velvollisuudesta erityisesti toi-
minnan päättyessä. Lisäksi luvassa on annettava tarpeelliset määräykset toi-
minnan lopettamisen jälkeisistä toimista, kuten alueen kunnostamisesta ja 
päästöjen ehkäisemisestä. (Määräykset 28–29) 

 
Sovelletut säännökset 

 
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 

 
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 

 
Jätelaki (646/2011) 

 
Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 

 
Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 

 
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992) 

 
Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varas-
toinnin turvallisuusvaatimuksista (856/2012) 

 
Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin val-
vonnasta (685/2015) 

 
Luvan voimassaolo 
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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 2400 euroa. 

 
Päätöksen antaminen 

 
Päätös annetaan julkipanon jälkeen. 

 
  

 
Olli-Pekka Mäki 

 
vt. ympäristönsuojelujohtaja 

 
  

 
Tämän päätöksen noudattamista valvoo Varsinais-Suomen elinkeino-, liiken-
ne- ja ympäristökeskus. 

 
Muutoksenhaku 

 
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-
oikeuteen. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjes-
tyksessä kuin pääasiasta. Valitusoikeus on ympäristönsuojelulain 97 §:ssä 
mainituilla tahoilla. 

 
Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. 

 
 
Jakelu 
 ao Ecomation Oy 
 tied Varsinais-Suomen ELY-keskus/Ympäristö- ja luonnonvarat vastuualue 
 tied Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta 


