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PÄÄTÖS 

ASIA 

 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Lapeco, Pelkosenniemen siirtokuormaus- ja hyötyjäte-
aseman ympäristöluvan muuttaminen, Pelkosenniemi 

LUVAN HAKIJA 

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä 

Osoite: Piiskuntie 5 A, 99800 Ivalo 

Yhteyshenkilö: Janne Vuolli, 0400 279 165, asiakaspalvelu@lapeco.fi 

Liike- ja yhteisötunnus: 2008197-9 

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 

Kyseessä on olemassa oleva jätteidenkäsittelytoiminta. Pelkosenniemen hyötyjäte-
asema sijaitsee Pelkosenniemen suljetun kaatopaikan yhteydessä, Pelkosenniemen 
keskustaajamasta noin 4 km etelään Kemijärventien länsipuolella kiinteistöllä (Vanha-
Ninive RN:o 583-402-26-52). 

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE  

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n ja liitteen 1 kohdan 13 f mukaan jätteen am-
mattimaiselle tai laitosmaiselle käsittelylle on oltava ympäristölupa. Jäteaseman toimin-
nasta on määrätty Pelkosenniemen kaatopaikan sulkemista koskevassa ympäristölu-
vassa. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on edellyttänyt toimijaa hakemaan lu-
van muuttamista ympäristönsuojelulain 89 §:n 2 momentin 4 kohdan perusteella. 

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 

Ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 2 §:n 2 momentin 12 c ja f kohtien perusteella 
kunnan ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee ympäristölupa-asian, joka koskee 

- vaarallisen jätteen varastointipaikkaa tai vaaralliseksi jätteiksi luokitel-
tavien romuajoneuvojen tai käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniik-
kalaitteiden varastointipaikkaa, jonka varastokapasiteetti on enintään 
50 tonnia, sekä  

- muuta kuin YSA 2.2,12 §:n a–e alakohdassa tai YSA 1.13 §:n a ja d–
g alakohdassa tarkoitettua jätelain soveltamisalaan kuuluvan jätteen 
käsittelyä, joka on ammattimaista tai laitosmaista ja jossa käsitellään 
jätettä alle 20 000 tonnia vuodessa.  

ASIAN VIREILLETULO 

Hakemus on tullut vireille 3.7.2020 (drno Y/39/2020).  

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA SOPIMUKSET SEKÄ ALUEEN KAAVOITUSTILANNE 

Lapin ympäristökeskus on myöntänyt Pelkosenniemen kunnalle ympäristöluvan Pelko-
senniemen kaatopaikan sulkemiseksi ja hyötyjäteaseman rakentamiseksi 10.5.2005 
(1397Y0007-121). Lupamääräysten tarkastamisen määräajaksi on annettu 
31.12.2015. Ympäristönsuojelulain muutoksen (423/2015) mukaan lupamääräysten 
tarkistamista koskeva velvoite raukeaa. Valvontaviranomaisen on säännöllisessä val-
vonnassa arvioitava tällaisen luvan 89 §:n mukainen muuttamisen tarve viimeistään 
vuoden kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin luvan tarkistamista koskeva hakemus oli 
määrä jättää lupaviranomaiselle.  

Jäteaseman kiinteistö (Vanha-Ninive RN:o 583-402-26-52) on vuokrattu Pelkosennie-
men kunnalta. Hakemuksen kohteena olevalla alueella ei ole voimassa olevaa yleis- tai 
asemakaavaa. Itä-Lapin maakuntakaavassa alue on osoitettu merkinnällä EJ 2361, 
Pelkosenniemen kaatopaikka.  



  
  
 
LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ 

Jäteasema sijaitsee Pelkosenniemen kunnassa, noin 4 km päässä Pelkosenniemen 
keskustaajamasta, Kemijärventien länsipuolella kiinteistöllä (Vanha-Ninive RN:o 583-
402-26-52). Kiinteistö on Pelkosenniemen kunnan omistuksessa. 

 Lähin asuinrakennus sijaitsee noin 750 m päässä jäteasemasta. 

 Jäteaseman läheisyydessä sijaitsee Pelkosenniemen suljettu kaatopaikka ja Pelko-
senniemen keskusjätevedenpuhdistamo. Jäteasema-alue on pinnoitettu ja aidattu. 
Asemalle tuleva jätevirta ohjataan kuljetuskontteihin. 

 Jäteaseman lähiympäristössä ei ole talousvesikaivoja tai vedenhankinnan kannalta 
merkittäviä pohjavesiesiintymiä. Lähin pohjavesialue on Saunavaara (1258304, 2-lk), 
joka sijaitsee n. 3,8 km etelään jäteasemalta. 

TOIMINTA (HAKIJAN ILMOITUKSEN MUKAAN) 

Toiminnan yleiskuvaus ja laajuus 

Asema-alueella vastaanotetaan ja siirtokuormataan Pelkosenniemen alueen jätteitä 
arviolta seuraavasti: 

- yhdyskuntasekajäte 500 t/a 
- rakennusjäte 500 t/a 
- metalliromu 300 t/a 
- romuajoneuvot 50 t/a 
- sähköromu 100 t/a 
- puhdas puuaines 500 t/a 
- käsitelty puuaines 500 t/a 
- pilaantunut maa-aines 20 t/a 
- lasi ja posliini 15 t/a 
- betoni-, tiili-, ja asfalttijäte 1000 t/a 
- puutarhajätteitä 50 t/a 
- kuitujäte 10 t/a 
- muovijäte 10 t/a 
- teurasjätteen vastaanottoon varaudutaan n. 2 t/a. Paikka valitaan jätetäyttöalu-

een ulkopuolelta siten, että alue jää kuitenkin kaatopaikan vesienkäsittelyjär-
jestelmän vaikutuspiiriin. 

Yhteensä korkeintaan 3557 t/a 

Vaarallisia jätteitä otetaan vastaan ja välivarastoidaan seuraavasti: 

- Öljyiset maa-ainekset 15 t/a, vastaanotto toimii välivarastona 
- Jäteöljyt 5 t/a 
- Kiinteä öljyinen jäte 5 t/a 
- Loisteputket 0,5 t/a 
- Maalijäte 5 t/a 
- Lääkejäte 0,05 t/a 
- Liuottimet 5 t/a 
- Akut 5 t/a 
- Muut kotitalouksien vaaralliset jätteet 5 t/a 

Yhteensä korkeintaan 45,55 t/a 

Raaka-aineet, kemikaalit, polttoaineet ja muut tuotantoon käytettävät aineet, nii-
den varastointi ja säilytys sekä kulutus ja veden käyttö 

Alueella välivarastoidaan pieniä määriä erinäisiä kemikaaleja, niiden keräämiseen ja 
varastointiin tarkoitetuissa astioissa. Alueen varastot tyhjennetään vähintään vuosit-
tain. 



  
  
 

Vedenhankinta ja viemäröinti 

Alueella ei käytetä vettä. 

Liikenne ja liikennejärjestelyt 

Liikenne alueelle ohjataan vanhan kaatopaikan tien kautta. Tie on suljettu puomilla 
jäteaseman aukioloaikojen ulkopuolella. 

YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN  

Arvio toiminnan vaikutuksista ympäristöön 

Asemalta ei tule päästöjä vesistöön. Asemalla ei aiheudu päästöjä ilmaan, muutoin 
kuin aseman kunnossapitokaluston osalta. 

Kaikki saapuvat jätteet kuormataan kontteihin ja kuljetetaan eteenpäin. Tällöin asema-
alueelta ei aiheudu päästöjä maaperään. Alueen hulevedet johdetaan kaatopaikan 
vesienkäsittelyjärjestelmään. 

Jätteiden välivarastointi tapahtuu suljetuissa ja katetuissa keräilyastioissa, joten pääs-
töjä ei synny. 

Erinäisten hyötykäytettävien jätejakeiden murskauksesta saattaa aiheutua melu-, 
sekä pölyhaittaa, mutta lähin asutus jäteasema-alueesta sijaitsee n. 800 metrin 
päässä. Mahdolliset haittaa aiheuttavat murskauskset ajoitetaan arkipäiville kello 
7.00-18.00 välille. 

Koska asema sijaitsee vanhan kaatopaikan alueella, sillä ei ole merkittäviä vaikutuk-
sia luontoon ja rakennettuun ympäristöön. 

Jätteiden hyödyntämistä tai käsittelyä koskeva toiminta 

- Energiahyötykäyttöön soveltuvat jätteet hyödynnetään Oulun Energia Oy:n Laanilan 
ekovoimalaitoksessa 

- Rakennusjätteestä syntypaikkalajiteltu puhdas puu murskataan ja käytettään lämpö-
laitoksessa energiaksi. 

- Tiili ja betoni murskataan ja käytetään mahdollisuuksien mukaan teiden rakentami-
sessa kantavana kerroksena. 

- Metallit, sähköromu ja romuajoneuvot toimitetaan edelleen hyödynnettäväksi. 

- Puutarhajäte sekä risu- ja oksajäte kompostoidaan 

- Pilaantunut maa-aines välivarastoidaan ja toimitetaan edelleen käsittelyyn. 

- Keräyspaperin vastaanottaa Encore Ympäristöpalvelut Oy 

Vakuus tai muu vastaava järjestely 

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä esittää toiminnan pienimuotoisuus huomioon ottaen, 
ettei vakuutta aseteta. Aseman toiminta voidaan katsoa julkisyhteisön (kunnan) järjes-
tämäksi toiminnaksi (vrt. KK 272/2003 vp.). Toiminnan lopettamisesta aiheutuisi kus-
tannuksia ainoastaan jätteiden, koneiden ja mahdollisten pienten laitteiden siirrosta 
lähimmille siirtokuormausasemille Sodankylään ja Kemijärvelle. 

Ympäristöriskit, onnettomuudet ja häiriötilanteet 

Jätteenkäsittelytoimintaan liittyviä riskejä ovat seuraavat: 

- rakenteiden vauriot 

- kone- ja laiteviat 



  
  
 

Alueella on ympäristövaikutusten tarkkailuohjelma, joka mahdollistaa rakenteiden 
vaurioiden nopean havaitsemisen. Tällöin voidaan välittömästi käynnistää myös toi-
menpiteet vaurioiden korjaamiseksi ja haittojen rajoittamiseksi. 

Mikäli kontti- tai kuormauskalusto rikkontuu, joudutaan jätettä väliaikaisesti varastoi-
maan kentällä sen aikaa, kunnes vika saadaan korjattua. Tämä vaihe jää ajallisesti 
lyhytkestoiseksi suhteessa jätteen kertymään. 

Asemalla on riittävästi imeytyskalustoa öljyvuotojen varalta. 

Arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) soveltamisesta 

Jäteasemalla vastaanotetaan ja välivarastoidaan pieniä määriä vaarallisia jätteitä ja 
pilaantuneita maita, jotka välivarastoidaan katetussa, tiiviissä siirtolavassa jätease-
malla vaarallisten jätteiden varastointialueella, jossa on voimassa olevan ympäristölu-
van mukaan lupa välivarastoida öljyisiä vaarallisia jätteitä poislukien öljyiset maat, 
jotka ovat lisätty tähän hakemukseen. 

Alue on pinnoitettu tiiviiksi asfaltoimalla niin, että öljyiset maat tai niistä suotautuvat 
öljyiset vedet eivät pääse pilaamaan maaperää, pohjavettä tai vesistöjä. Asemalla on 
riittävästi imeytyskalustoa öljyvuotojen varalta. 

Öljyisen maa-aineksen suurin välivarastointi määrä 15 tonnia, joka vastaa yhden kon-
tin kokoa. Kontin täytyttyä öljyiset maat kuljetetaan ko. jätejakeen kuljetukseen ELY-
keskukselta hyväksynnän saaman jätekuljetusyrityksen toimesta käsittelylaitokseen, 
jolla on voimassa olevat, asianmukaiset vastaanotto- ja käsittelyluvat. 

Öljyisten maiden kontin alla on asfalttikenttä ja asemalla riittävästi imeytys kalustoa ja 
muut vaaralliset jätteet vastaanotetaan kontissa, jossa on valuma-allas. 

Hakijan esitys lupamääräyksiksi 

Hakija esittää hakemuksen mukaisten jätemäärien luvittamista toistaiseksi voimassa 
olevaksi. 

Toiminnan ja vaikutusten tarkkailu 

Päästöjä tarkkaillaan Eurofins Ahma Ympäristö Oy:n laatiman tarkkailuohjelman mu-
kaan.  

HAKEMUKSEN TÄYDENNYS (16.11.2020) 

 Vastaanotettavien jätetietojen täydennys: 

- Renkaat 10 t/a 
- Erityisjäte 10 t/a 

Jäteasema-alueella ei ole erillisiä erotuskaivoja, vaan vaaraa-aiheuttavat jakeet kerä-
tään valuma-altaalla varustetuilla konteilla. 

Voidaanko kirjata, että mikäli ajoneuvojen vastaanotto aloitetaan, tullaan varustele-
maan pinnoitettu alue, joka on varustettu öljynerottimin? Romuajoneuvojen vastaan-
ottamisen aloittamisesta tehdään erillinen päätös. 

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY 

Lupahakemuksesta tiedottaminen 

Hakemuksen vireilläolosta on tiedotettu kuuluttamalla Pelkosenniemen kunnan ja kun-
nan ympäristönsuojeluviranomaisen verkkosivuilla 11.8.2020 – 10.9.2020 välisen ajan. 
Kuulutus on ollut nähtävillä myös Pelkosenniemen kunnan ilmoitustaululla. Ilmoitus 
kuulutuksesta on julkaistu Koti-Lappi lehdessä 13.8.2020.  

Lisäksi hakemuksesta on tiedotettu ympäristönsuojelulain 38 §:n mukaisesti asianosai-
sille, joiksi on katsottu toiminta-alueen naapurikiinteistöjen omistajat (5 kpl). 



  
  
 

Katselmukset 
Alueella ei ole tehty katselmuksia ympäristölupahakemuksen käsittelyn yhteydessä.  

Lausunnot 
Hakemuksesta on pyydetty Lapin ELY-keskuksen, Pelkosenniemen kunnan, kunnan 
terveydensuojeluviranomaisen ja valvontaeläinlääkärin lausunnot.  

Lapin ELY-keskus toteaa lausunnossaan 18.8.2020 seuraavaa: 
Lapin ELY-keskuksen mukaan hakemus öljyisten maiden vastaanottami-
sesta (enintään 15 tonnia / kontti) on aiheellinen, koska Pelkosenniemen-
Savukosken alueelta voidaan pienet PIMA-maat koota keskitetysti yh-
teen paikkaan, ennen niiden toimittamista jatkokäsittelyyn. 
LAPECO:n Pelkosenniemen siirtokuormaus- ja hyötyjäteasemalle otet-
tava ja siellä säilytettävä öljyllä pilaantuneiden maiden määrä ei kuiten-
kaan saisi olla enempää, kuin yhden kontin suuruinen (n.15 tonnia). Pi-
laantuneet maat tulee kontin täytyttyä toimittaa jatkokäsittelyyn sellaiseen 
paikkaan, missä on voimassa oleva ympäristölupa käsitellä kyseisiä 
maita. 
Teurasjätteiden vastaanottamisen osalta Lapin ELY-keskus toteaa, että 
asiassa tulee toimia voimassa olevan lainsäädännön (Laki eläimistä saa-
tavista sivutuotteista 517/2015) mukaisesti, eikä näin toimittaessa ELY-
keskuksella ole asiaan huomauttamista. 
Laki eläimistä saatavista sivutuotteista (§ 45), mukaan: Kunnan eläinlää-
käri valvoo toimialueellaan tämän lain ja sen nojalla annettujen säännös-
ten ja määräysten noudattamista, sekä sivutuoteasetuksen ja täytäntöön-
panoasetuksen noudattamista. Tarkastaa toimialueensa muita paikkoja, 
joissa sivutuotteita ja niistä johdettuja tuotteita kerätään, kuljetetaan, kä-
sitellään, muunnetaan, jalostetaan, varastoidaan, saatetaan markkinoille, 
jaellaan, käytetään tai hävitetään.  

Pelkosenniemen kunnanhallitus on antanut hakemuksen johdosta 
seuraavan lausunnon 1.9.2020 

Kunnilla on jätelain mukaan velvollisuus järjestää asumisessa sekä maa- 
ja metsätaloudessa syntyneiden vaarallisten jätteiden vastaanotto ja kä-
sittely. Maa- ja metsätaloudessa syntyneiden jätteiden määrän on kuiten-
kin oltava kohtuullinen. 

Muussa toiminnassa, kuten teollisuudessa, syntyneiden vaarallisten jät-
teiden jätehuollon järjestäminen on ensisijaisesti jätteen haltijan velvolli-
suus. Asiassa on noudatettava Pelkosenniemen kunnan ympäristönsuo-
jelumääräyksiä ja Valtioneuvoston asetusta jätteistä (19.4.2012/179) 

Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuollon terveysvalvonta toteaa 
lausuntonaan 7.9.2020 seuraavaa: 

Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuollon terveysvalvonnalla ei ole huo-
mautettavaa ympäristölupahakemuksesta. 

Lupahakemuksessa mainitusta poiketen kunnaneläinlääkäri ei luvita teu-
rasjätteiden vastaanottamista ja loppusijoittamista. 

Sivutuotelainsäädännön mukaan teurasjätteet voi haudata syrjäisillä alu-
eilla. Lapin lääni katsotaan syrjäiseksi alueeksi. Teurasjätteiden hautaa-
minen tulee tehdä siten, että siitä ei aiheudu terveyshaittaa.  

Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuollon valvontaeläinlääkäri on 
antanut hakemuksen johdosta seuraavan lausunnon 20.11.2020 



  
  
 

Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuollon ympäristönsuojelusihteeri on 
pyytänyt lausuntoa 3.11.2020 liittyen Pelkosenniemen jäteaseman ym-
päristöluvan muuttamista koskevaan hakemukseen. 

Pelkosenniemen jäteaseman ympäristölupa on edellisen kerran myön-
netty ennen sivutuotelainsäädännön uudistusta EU-tasolla vuonna 2009 
(Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1069/2009 sekä 
täytäntöönpanoasetus (EU) 142/2011) sekä kansallisella tasolla vuonna 
2015 (Sivutuotelaki 517/2015). Pelkosenniemen jäteaseman suunnitel-
massa on ottaa vastaan teurassivutuotteita kaksi tuhatta kiloa vuodessa. 
Hakemuksessa ei ilmene, mitä teurasjätteitä jäteaseman on tarkoitus ot-
taa vastaan. 

Teurastuksen sivutuotteet jaetaan kolmeen sivutuoteluokkaan (1-3) nii-
den ihmisten ja eläinten terveydelle aiheuttaman riskin vakavuuden mu-
kaan. Sivutuoteluokkiin kuuluva aines on tarkemmin kuvattu sivutuote-
asetuksen artiklassa 8-10. 

Sivutuotelain mukaan suurin osa teurassivutuotteista on mahdollista hä-
vittää hautaamalla maahan tai toimittamalla ne kaatopaikalle. Tässä ta-
pauksessa kyseessä on teurassivutuotteiden hautaaminen maahan jäte-
aseman alueelle. Edellisen ympäristöluvan myöntämisen aikaan voi-
massa oli Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien si-
vutuotteiden hävittämisestä syrjäisillä alueilla sekä kuolleiden lemmik-
kieläinten hävittämisestä (1374/2004). Tuolloin asetuksessa määriteltiin 
tarkoin sivutuotteiden hautaamisessa noudatettavat vaatimukset (§ 7), 
mutta näitä ei nykyisessä sivutuotelaissa ole tarkennettu hautaamisen 
osalta. Ruokaviraston suosituksena kuitenkin edelleen on, että hautaa-
minen tapahtuu vähintään metrin syvyyteen ja maaperän peittäminen ta-
pahtuu välittömästi hautaamisen jälkeen. 

Sivutuotelain 23 § mukaan sivutuoteluokkiin 2 ja 3 kuuluvat nautaeläi-
mistä, sikaeläimistä, lammas- ja vuohieläimistä sekä siipikarjasta saata-
vat sivutuotteet, jotka ovat peräisin enintään 20 eläinyksikköä viikossa ja 
enintään 1 000 eläinyksikköä vuodessa teurastavista teurastamoista tai 
enintään 150 000 siipikarjaan kuuluvaa lintua vuodessa teurastavista sii-
pikarjan teurastamoista taikka lihaleikkaamosta, jonka tuotanto on enin-
tään 5 000 kiloa luutonta lihaa viikossa, on mahdollista hävittää hautaa-
malla maahan. Maahan hautaaminen on sallittu hävitystapa myös maati-
lalla tuottajan omaan elintarvikekäyttöön teurastetuista nautaeläimistä, 
sikaeläimistä sekä lammas- ja vuohieläimistä saataville luokkaan 1, 2 ja 
3 kuuluville sivutuotteille. Maahan ei ole mahdollista haudata teurasta-
molta tai lihanjalostuslaitoksesta peräisin olevia sivutuotteita nautaeläi-
mistä, sikaeläimistä, lammas- ja vuohieläimistä sekä siipikarjasta, jotka 
kuuluvat sivutuoteluokkaan 1. 

Sivutuotelain 24 § mukaan on mahdollista hävittää hautaamalla maahan 
porojen teurastuksesta ja poronlihan leikkaamosta saatavat sivutuotteet 
sekä teknisissä laitoksissa poroista saatavat sivutuotteet. Saman pykälän 
nojalla on mahdollista hävittää hautaamalla luonnonvaraisen ja tarhatun 
riistan, lukuun ottamatta tarhattuja villisikoja ja biisoneita, sekä tarhattu-
jen jäniseläinten teurastuksesta ja lihan leikkaamosta saatavat sivutuot-
teet. Lisäksi hevosen teurastuksesta ja hevosenlihan leikkaamosta saa-
tavat sivutuotteet on mahdollista hävittää hautaamalla. Maatilalla teuras-
tetusta siipikarjasta ja jäniseläimistä saatavat sivutuotteet on myös mah-
dollista hävittää hautaamalla maahan. 



  
  
 

Sivutuotelain 34 § 4. kohdan mukaan Elintarviketurvallisuusvirasto rekis-
teröi sivutuotteiden kuljetusliikkeet, lukuun ottamatta jätehuoltorekisteriin 
rekisteröityjä kuljetusliikkeitä, jotka kuljettavat sivutuotteita tai niistä joh-
dettuja tuotteita kaatopaikoille. 

Muistutukset ja mielipiteet 

Hakemuksesta ei ole kuulemisaikana jätetty muistutuksia tai mielipiteitä.  

Hakijan vastine lausuntoihin, muistutuksiin ja mielipiteisiin 

Hakijalle on varattu mahdollisuus vastineen antamiseen lausunnoista.  

Hakija on antanut vastineen valvontaeläinlääkärin lausuntoon 16.11.2020: 

Tässä vaiheessa asemalla ei vastaanoteta teurasjätteitä. Mahdollisesta 
teurasjätteen vastaanottamisen aloittamisesta tehdään ilmoitus Koillis-
Lapin ympäristöterveydenhuoltoon. 

 Hakija on ilmoittanut, ettei se anna vastinetta muihin lausuntoihin. 

RATKAISU JA LUPAMÄÄRÄYKSET 

Ratkaisu 
Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöterveyslau-
takunta myöntää Lapin jätehuolto kuntayhtymälle ympäristöluvan Pelkosenniemen 
hyötyjäteaseman toimintaan Pelkosenniemen kunnassa kiinteistöllä (Vanha-Ninive 
RN:o 583-402-26-52) hakemuksessa esitetyn mukaisesti ja seuraavin lupaehdoin.  

Vastaus lausuntoihin, muistutuksiin ja mielipiteisiin 
Lapin ELY-keskuksen lausunnossa edellytetyt asiat on otettu huomioon lupamääräyk-
sissä nro 1, 16 ja 17. 

Pelkosenniemen kunnan lausunnossa edellytettyä kunnan ympäristönsuojelumää-
räysten noudattamista ei ole kirjattu päätökseen velvoittavana määräyksenä, sillä kun-
nan ympäristönsuojelumääräykset eivät ympäristönsuojelulain 202 §:n mukaan voi 
koskea luvanvaraista toimintaa.  

Valvontaeläinlääkärin lausunnossa esitetyt asiat on otettu huomioon lupamääräyk-
sissä nro 12 – 15. 

Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi 

 Jätteiden vastaanottaminen, vastaanotettavat jätejakeet ja niiden määrä  

1. Hyötyjäteasemalle saa ottaa vastaan, välivarastoida, siirtokuormata ja käsitellä 
seuraavia jätejakeita: 

Jätelaji Jätenimike tai nimike-
ryhmä 

Määrä 
(t/a) 

Sekalaiset yhdyskuntajätteet 20 03 01 500 

Paperi ja kartonki (kuitujäte) 15 01 01, 20 01 01 10 

Muovi 20 01 39 10 

Metallit 20 01 40 300 

Lasi- ja posliinijäte 15 01 07, 17 02 02, 20 01 
02 

15 

Sähkö- ja elektroniikkaromu 20 01 36 ja 20 01 37 sekä 
nimekeryhmä 16 02 

100 

Rakennus- ja purkujäte 17 01, 17 02 ja 17 06 500 



  
  
 

Kierrätyspuu 17 02 01 500 

Betoni-, tiili-, ja asfalttijäte 17 01 01, 17 01 02, 17 01 
07 ja 17 03,  

1000 

Puutarhajäte 20 02  50 

Romuajoneuvot 16 01 04* ja 16 01 06 50 

Ajoneuvojen renkaat  16 01 03 10 

Pilaantuneet maa-ainekset 17 05 03* 20 

Erityisjätteet  18 01 ja 18 02 10 

Eläinperäiset sivutuotteet 02 01 02 ja 02 02 02 2 

Vaaralliset yhdyskuntajätteet:   

 Jäteöljyt 20 01 26* 5 

 Kiinteä öljyinen jäte 20 01 26* 5 

 Loisteputket ja muut elohopeaa sisäl-
tävät jätteet 

20 01 21* 0,5 

 Maalit, painovärit, liimat ja hartsit, jotka 
sisältävät vaarallisia aineita 

20 01 27* 5 

 Lääkejäte 20 01 31* ja 20 01 32* 0,05 

 Liuottimet 20 01 13* 5 

 Akut ja paristot 20 01 33* 5 

 Kyllästetty puu 20 01 37* 500 

 Muut kotitalouksien vaaralliset jätteet: 
hapot, emäkset, valokuvauskemikaalit, 
torjunta-aineet, pesu- ja puhdistusai-
neet sekä kloorifluorihiilivetyjä, HCFC-
yhdisteitä, HFC-yhdisteitä tai vaaralli-
sia osia sisältävät käytöstä poistetut 
sähkö- ja elektroniikkalaitteet 

20 01 14* 

20 01 15* 

20 01 17*  

20 01 19* 

20 01 23* 

20 01 29* 

20 01 35*  

5 

Yhteensä 3 607,55 

2. Jätteiden vastaanotto tulee järjestää niin, että tuotavan jätteen alkuperää, laatua, 
määrää ja sijoittamista voidaan valvoa. Jätteitä vastaanotettaessa tulee huolehtia 
seuraavista asioista: 

• jätteen alkuperää ja luokittelua koskevat tiedot tarkistetaan, lisäksi var-
mistetaan, että vaarallisesta jätteestä ja rakennus- ja purkujätteestä on 
laadittu asianmukainen siirtoasiakirja 

• jätteestä otetaan tarvittaessa tarpeelliset näytteet tai edellytetään jätteen 
tuojaa esittämään jätteestä analyysitulokset 

• annetaan jätteen tuojalle kirjallinen todistus luovutetusta jätteestä (siir-
toasiakirja) 



  
  
 

• ilmoitetaan viipymättä valvontaviranomaiselle jätteestä, jota ei ole otettu 
vastaan 

• pidetään kirjaa vastaanotetusta jätteestä lupamääräyksessä 32 kuva-
tulla tavalla jätteen lajista, määrästä, alkuperästä, toimituspäivämää-
rästä, tuottajasta ja tuojasta.  

3. Mikäli hyötyjäteasemalle tuodaan jätettä, jonka vastaanottoa ei ole sallittu tässä 
ympäristöluvassa, on jäte palautettava jätteen haltijalle ja ohjattava jätteen haltijaa 
toimittamaan jäte sellaiseen käsittelypaikkaan, jonka ympäristöluvassa kyseisen 
jätelajin vastaanotto on hyväksytty. Toimijalla tulee olla riittävässä määrin tiedossa 
sellaisten jätteiden vastaanottopaikat, jota jäteasemalla ei voida ottaa vastaan, jotta 
asiakkaita voidaan ohjata toimittamaan jätteet asianmukaiseen paikkaan. 

Muiden jätteiden seassa alueelle mahdollisesti kulkeutuneet tai alueelle luvatta 
jätetyt jätteet, joiden vastaanottoa ei ole hyväksytty ympäristöluvassa tulee ke-
rätä talteen, lajitella ja toimittaa edelleen asianmukaisiin vastaanottopisteisiin tai 
palauttaa jätteen haltijalle.  

Yleiset määräykset 

4. Hyötyjäteaseman toiminta tulee järjestää niin, ettei toiminnasta aiheutuva melu, 
päästöt ilmaan, maaperään tai vesiin tai muu syy aiheuta joko välittömästi tai välil-
lisesti vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle tai ympäristön roskaantumista, 
maisemahaittaa eikä yleistä viihtyisyyden alenemista. 

5. Jätteiden lajittelu, käsittely ja varastointi tulee järjestää siten, että jätteet voidaan 
ensisijaisesti käyttää uudelleen, kierrättää tai muuten hyödyntää. Edelleen käsitel-
täväksi toimitettavat jätteet tulee toimittaa sellaiselle vastaanottajalle, jonka ympä-
ristöluvassa on sallittu kyseisen jätelajin vastaanotto ja käsittely.  

6. Alue ja sen lähiympäristö tulee pitää siistinä irtoroskista ja muista vastaavista mai-
semallista, terveydellistä ja ympäristöllistä haittaa tai vaaraa aiheuttavista jätteistä. 
Alue lähiympäristöineen tulee siivota tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuo-
dessa. 

7. Jätteen vastaanoton tulee olla valvottua. Asiaton pääsy ja jätteen luvaton sijoitta-
minen, kuten myös jätteen luvaton noutaminen, on estettävä valvonnalla ja raken-
teellisin keinoin kuten aitaamalla sekä sulkemalla alueelle johtava tie lukittavalla 
puomilla jäteaseman aukioloaikojen ulkopuolella. Hyötyjäteaseman portit on pidet-
tävä lukittuina aseman aukioloaikojen ulkopuolella.  

8. Luvan haltijan on oltava riittävästi selvillä toimialansa parhaan käyttökelpoisen tek-
niikan kehittymisestä ja varauduttava sen käyttöönottoon.  

Jätteiden vastaanotto ja lajittelu 

9. Hyödynnettävien jätteiden vastaanotto ja käsittely on suoritettava siten, että erik-
seen kerätyt jätejakeet voidaan pitää toisistaan erillään. Jätteiden lajittelu ja muu 
mahdollinen käsittely on suoritettava siten, ettei toiminnasta aiheudu roskaantumis-
, pöly- tai meluhaittaa laitosalueen ulkopuolella.  

10. Alueelle ei saa muodostua suuria jätevarastoja vaan jätteet tulee säännöllisesti toi-
mittaa edelleen hyödynnettäviksi. Hyötyjätteitä voi välivarastoida alueella korkein-
taan kolmen (3) vuoden ajan. 

11. Vaarallisten jätteiden keräyksessä, kuljetuksissa ja varastoinnissa tulee käyttää 
kullekin jätejakeelle suunniteltuja ja hyväksyttäviä menetelmiä, astioita ja pakkauk-
sia, kontteja ja kuljetuskalustoja siten, ettei niistä aiheudu vaaraa tai haittaa ympä-
ristölle tai terveydelle. Keräysastiat tulee merkitä asianmukaisesti.  

 

 

 



  
  
 

Eläinperäisten sivutuotteiden hautaaminen 

12. Eläinperäisten sivutuotteiden vastaanottotoiminnan aloittamisesta tulee ilmoittaa 
sivutuotelain ja ympäristönsuojelulain mukaisille valvoville viranomaisille ennen toi-
minnan aloittamista. 

13. Haudattavaksi saa ottaa vain Lapin maakunnan alueelta peräisin olevia sivutuote-
lain (517/2015) 23 ja 24 §:n mukaisia ja sivutuoteasetuksen ((EY) N:o 1069/2009) 
sivutuoteluokkiin 2 ja 3 kuuluvia eläinperäisiä sivutuotteita. 

14. Eläinperäiset sivutuotteet, kuten kokonaiset kuolleet eläimet ja teurastuksen sivu-
tuotteet, tulee haudata vähintään metrin syvyyteen. Jätteet tulee peittää välittö-
mästi hautaamisen jälkeen. Eläinjätteet on kalkittava.  

15. Eläinperäisten sivutuotteiden hautaamispaikka tulee sijoittaa alueelle, joka on kaa-
topaikan vesienkeräilyn ja -käsittelyn piirissä. 

Pilaantuneiden maa-ainesten välivarastointi 

16. Pilaantuneiden maa-ainesten välivarastointi tulee järjestää siten, ettei pilaantunei-
den maiden käsittelystä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Pilaantuneet 
maa-ainekset tulee kerätä vesitiiviiseen, konttiin, joka tulee sijoittaa pinnoitetulle 
alueelle. Varastointikontin tulee olla valuma-altaallinen tai varastointi tulee toteut-
taa muulla sellaisella tavalla, jolla voidaan varmistua, ettei haitallisia valumia maa-
perään aiheudu. 

17. Hyötyjäteasemalla saa kerrallaan olla varastoituna enintään 15 t pilaantuneita 
maita. Kontin täytyttyä tulee maat välittömästi toimittaa jatkokäsittelyyn sellaiseen 
paikkaan, jossa on voimassa oleva ympäristölupa pilaantuneiden maiden käsitte-
lyyn. 

Romuajoneuvojen vastaanotto 
18. Romuajoneuvojen välivarastointia varten hyötyjäteasemalle tulee rakentaa alue, 

jossa maaperän suojaus on toteutettu joko alueen nesteitä läpäisemättömällä pin-
noitteella tai maaperään tehtävällä allasmaisella kalvorakenteella (esimerkiksi 
HDPE-kalvo). Alueen valumavedet tulee johtaa öljynerotuskaivoon, jonka erotus-
luokka on I (poistuvan veden öljypitoisuus erottelun jälkeen on alle 5 mg/l). Öl-
jynerotuskaivojen toimintaa ja täyttymistä on tarkkailtava säännöllisesti. Kaivot on 
varustettava automaattisilla pinnanhälytyslaitteilla ja kaivoja on huollettava ja tyh-
jennettävä säännöllisesti. Toimijan tulee pitää kirjaa kaivojen tarkkailusta, huol-
loista ja tyhjennyksistä. 

Romuajoneuvojen välivarastointialueen rakennesuunnitelma tulee toimittaa tie-
doksi valvovalle viranomaiselle ennen alueen toteuttamista. Romuajoneuvoja ei 
saa ottaa vastaan ennen kuin rakenne on valvojan hyväksymällä tavalla valmis.  

Puutarhajätteen käsittely ja kompostointi 

19. Mikäli puutarhajätteen seassa esiintyy jättipalsamia, kurtturuusua, komealupiinia, 
alaskanlupiinia, jättiputkia tai muuta Euroopan unionin luetteloon kuuluvaa tai kan-
sallisesti merkityksellistä haitallista vieraskasvilajia, ei jätettä saa sijoittaa puutar-
hajätteen käsittelyalueelle. Toimija on velvollinen hävittämään vieraslajit alueeltaan 
ja estämään niiden leviämisen ympäröivään luontoon. 

20. Kompostointi tulee toteuttaa niin, että kompostoidu tuote voidaan lähtökohtaisesti 
hyödyntää. Mikäli tuotetta luovutetaan hyödynnettäväksi, tulee kompostituotteen 
valmistamiselle olla Ruokaviraston laitoshyväksyntä. Tuotteen tulee täyttää lannoi-
tevalmistelain (539/2006) sekä lakia täydentävän maa- ja metsätalousministeriön 
asetusten (12/07 ja 13/07) vaatimukset sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) 1069/2009 vaatimukset, joita elintarvikevirasto Ruokavirasto val-
voo. 



  
  
 

Jätevesien keräys ja käsittely 

21. Jätteen käsittelyalueen pintavedet tulee kerätä ja johtaa kaatopaikan ja jäteaseman 
yhteiseen jätevesien käsittelyjärjestelmään. Alueen ympäriltä tulevien valumave-
sien pääsy alueelle tulee estää. 

22. Luvanhaltijan tulee huolehtia ojien ja jätevesien keräämiseen ja käsittelyyn käytet-
tävien järjestelmien kunnosta säännöllisesti. Käsiteltyjen jätevesien johtaminen ei 
saa aiheuttaa ojien liettymistä, ympäristön vettymistä tai muuta haittaa. Hakija on 
tarvittaessa velvollinen yhteistyössä muiden samaa jätevesien käsittelyjärjestel-
mää käyttävien toimijoiden kanssa kunnostamaan ojia, joihin käsiteltyjä jätevesiä 
johdetaan. 

Päästöt ilmaan (pöly, haju ja melu) 

23. Toiminnassa muodostuvan pölyn määrää on tarkkailtava aistinvaraisesti. Pölyä-
mistä on tarvittaessa estettävä esimerkiksi kastelulla tai muuta parasta käyttökel-
poista tekniikkaa edustavalla menetelmällä.  

24. Toiminnassa muodostuvan hajun määrää on tarkkailtava aistinvaraisesti. Toimin-
nasta ei saa aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetun lain (26/1920) 17 §:n 
mukaista kohtuutonta rasitusta lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. Valvontaviran-
omainen voi tarvittaessa edellyttää toiminnasta aiheutuvan hajun selvittämistä.  

25. Toiminnan aiheuttamaa melua tulee seurata ja tarpeeton melu on estettävä. Val-
vontaviranomainen voi tarvittaessa määrätä toiminnanharjoittajan mittauksin to-
dentamaan, että valtioneuvoston päätöksessä 993/1992 annetut melutason ohjear-
vot eivät ylity mahdollisissa häiriintyvissä kohteissa. 

Päästöt maaperään, pohjaveteen ja pintavesiin 

26. Toiminta on järjestettävä niin, ettei siitä aiheudu maaperän, pohjaveden tai pinta-
vesien pilaantumista.  

27. Hyötyjäteaseman liikennöintialueiden tulee olla kantavia ja vesitiiviitä. Jätteen kä-
sittelyalueen kentän rakennetta tulee tarkkailla säännöllisesti ja halkeamat ja muut 
vauriot on korjattava viipymättä.  

28. Maaperän tai pohjaveden pilaantumisen vaaraa aiheuttavat jätteet tulee varastoida 
valuma-altaallisissa konteissa, jotka on sijoitettu pinnoitetulle alueelle. 

29. Alueella tulee olla mahdollisten maaperää tai pohjavettä pilaavien aineiden vuoto-
jen varalta riittävästi imeytysmateriaalia ja vuotojentorjuntakalustoa. 

Toiminnan tarkkailu ja raportointi 

30. Hyötyjäteaseman asianmukaista hoitoa ja käyttöä varten on määrättävä näistä teh-
tävistä vastaava asemanhoitaja. Vastaavan asemanhoitajan nimi ja yhteystiedot on 
ilmoitettava Pelkosenniemen kunnan ympäristönsuojelu-, terveydensuojelu- ja 
palo- ja pelastusviranomaiselle. 

31. Toiminnanharjoittajan tulee laatia jätteen käsittelytoimintoja koskevan jätelain 
(646/2011) 120 §:n mukainen seuranta- ja tarkkailusuunnitelma. Seuranta- ja tark-
kailusuunnitelman tulee sisältää tiedot:  

• käsiteltäviksi hyväksyttävistä jätteistä;  

• vastaanotettavien jätteiden laadun tarkastamiseksi tehtävistä toimista;  

• käsittelyprosessista mukaan lukien selvitys käsittelyyn liittyvistä mahdol-
lisista häiriö-, vaara- ja poikkeuksellisista tilanteista sekä tarkkailun kan-
nalta keskeisistä käsittelyvaiheista;  

• päästöjen ja käsittelyssä syntyvien jätteiden tarkkailun järjestämiseksi 
tehtävistä toimista;  



  
  
 

• toiminnasta häiriö-, vaara- ja poikkeuksellisissa tilanteissa mukaan lu-
kien korjaavat toimet;  

• käsittelyssä syntyvän jätteen laadun selvittämiseksi tehtävistä toimista;  

• käsittelyssä syntyvien jätteiden käsittelymenetelmistä ja –paikoista;  

• käsittelyssä vastuussa olevista henkilöistä ja toimista heidän perehdyt-
tämisekseen sekä  

• muista vastaavista seurannan ja tarkkailun järjestämiseksi tarpeellisista 
seikoista. 

Seuranta- ja tarkkailusuunnitelma tulee toimittaa tiedoksi valvovalle viran-
omaiselle 17.6.2021 mennessä. 

32. Jäteasemalla tulee pitää käyttöpäiväkirjaa, joka sisältää kirjanpidon käsittelyistä jät-
teistä ja tiedot häiriötilanteista. Kirjanpidosta on käytävä ilmi: 

• valtioneuvoston asetuksessa jätteistä mainitun jäteluettelon mukaiset 
jätteiden nimikkeet ja kuvaukset jätelajeista  

• olennaiset tiedot jätteiden ominaisuuksista  

• vaarallisesta jätteestä komission asetuksen N:o 1357/2014 mukaiset 
vaaraominaisuudet  

• jätteiden määrä  

• jätteiden edellisten haltijoiden ja kuljettajien nimi ja yhteystiedot  

• jätteiden käsittelytavat ja käsittelytoimen luokitus  

• jätteiden edelleen toimituspaikat.  

• tiedot mahdollisista poikkeuksellisista tilanteista ja häiriötilanteista (syy, 
kesto) ja niiden vaikutuksista ympäristöön sekä häiriötilanteiden aiheut-
tamista toimenpiteistä. 

Käyttöpäiväkirjan ja kirjanpitotiedot tulee säilyttää kirjallisesti tai sähköisesti 
kuusi (6) vuotta ja esittää valvontaviranomaiselle pyydettäessä. 

33. Alueella syntyvien jätevesien sekä pintavesien ja pohjavesien tarkkailua tulee jat-
kaa Lapin ympäristökeskuksen 22.9.1998 hyväksymän tarkkailuohjelman mukai-
sesti. Tarkkailun toteuttamisesta ja tarkkailuun liittyvistä vastuista sekä siitä kuka 
vastaa alueella olevan jätevesien käsittelyjärjestelmän toimivuudesta, tulee kirjalli-
sesti sopia Pelkosenniemen suljetun kaatopaikan jälkihoidosta vastaavan Pelko-
senniemen kunnan kanssa. Tarkkailutulokset tulee toimittaa tiedoksi Pelkosennie-
men kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Lupaviranomainen voi luvan voi-
massaolosta huolimatta muuttaa tarkkailua koskevaa määräystä. 

Häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet 

34. Toimijan tulee olla varautunut mahdollisiin häiriö- ja poikkeustilanteisiin.  

35. Mahdollisissa vahinko- tai onnettomuustilanteissa, joissa haitallisia aineita pääsee 
ympäristöön, on välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin vahinkojen torjumiseksi ja 
haitallisten ympäristövaikutusten estämiseksi ja rajaamiseksi. 

36. Mikäli häiriö- tai poikkeustilanteesta on aiheutunut tai saattaa aiheutua huomattavia 
ympäristöhaittoja, on siitä välittömästi ilmoitettava ympäristönsuojelu- ja pelastus-
viranomaisille. 

Toiminnan lopettaminen, olennainen muuttaminen ja toimijan vaihtuminen 

37. Toiminnan loppuessa alueella olevat rakennelmat on purettava, alue ja sen ympä-
ristö on siivottava ja alueella olevat jätteet toimitettava asianmukaiseen vastaanot-
topaikkaan. 

38. Toiminnan lopettamisesta, toiminnan oleellisesta muuttamisesta sekä toiminnan 
harjoittajan vaihtumisesta on hyvissä ajoin kirjallisesti ilmoitettava Pelkosenniemen 
kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 



  
  
 

Maksut, vakuus ja tarkastusmenettely 

39. Lupahakemuksen käsittelystä peritään voimassa olevan taksan mukainen maksu. 
Maksu on 2500 euroa. 

40. Ennen toiminnan aloittamista toiminnanharjoittajan on asetettava 9 000 €:n suurui-
nen hyväksyttävä vakuus asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi. Vakuus toi-
mitetaan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Vakuuden tulee olla voimassa koko toi-
minnan ajan niin kauan, että toiminnan lopettamisen jälkeiset työt on hyväksytysti 
suoritettu.  

41. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen valvoo ympäristöluvallista toimintaa sään-
nöllisillä tarkastuksilla. Tarkastustiheys perustuu toiminnasta tehtävään riskinarvi-
oon. Tarkastukset ovat maksullisia. Ympäristöluvan muuttamisen tarpeen arvio 
tehdään aina säännölliseen valvontaan kuuluvan tarkastuksen yhteydessä. 

RATKAISUN JA LUPAMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT 

 Päätöksen perustelut 

Kun toiminta on järjestetty hakemuksen ja lupamääräysten mukaisesti, täyttää se ym-
päristönsuojelulain ja jätelain, sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset ja 
luvan myöntämisen edellytykset ovat olemassa. 

Toiminnasta ei asetetut lupamääräykset ja sijoituspaikka huomioon ottaen voida katsoa 
aiheutuvan terveyshaittaa (TsL 2 §), merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai 
sen vaaraa, maaperän (YSL 16 §), pohjaveden (YSL 17§) tai muun vesistön pilaantu-
mista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista, taikka vedenhankinnan tai ylei-
seltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutus-
alueella, eikä eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 § 1 momentissa tarkoitettua 
kohtuutonta rasitusta. Toiminta ei ole kaavan vastaista. 

 Yleiset perustelut 

Laitos sijoittuu alueelle, jossa ei ole asemakaavaa ja toiminta on maakuntakaavan kaa-
vamerkinnän mukaista. Toiminta-alueen välittömässä läheisyydessä ei ole erityisiä häi-
riintyviä kohteita. 

Päätöksessä on annettu määräyksiä pilaantumisen ehkäisemiseksi. Toimittaessa tä-
män ympäristöluvan mukaisesti voidaan toiminnan katsoa edustavan parasta käytettä-
vissä olevaa tekniikkaa. 

Ympäristölupahakemuksesta ei jätetty muistutuksia. Lausunnot on huomioitu päätök-
sessä annetuissa määräyksissä.  

Lupamääräysten yksilöidyt perustelut 

 Jätteiden vastaanottaminen, vastaanotettavat jätejakeet ja niiden määrä  

Lupamääräykset 1 ja 2: Jätteiden vastaanottoa koskevilla määräyksillä 
varmistetaan se, että toiminnan ympäristövaikutukset voidaan pitää hal-
linnassa ja että jäteaseman käyttäjille ja hoitajille ei aiheuteta vaaraa tai 
haittaa. Kaiken jätteen vastaanoton tulee tapahtua ohjatusti, jolla varmis-
tetaan suunnitelmien mukainen toiminta. Siirtoasiakirjamenettelyn avulla 
voidaan seurata jätteiden kulkua asianmukaiseen hyödyntämis- tai käsit-
telypaikkaan ja edesauttaa valvontaa. Kirjanpitovelvollisuus on määrätty 
viranomaisvalvonnan toteuttamisen vuoksi. 

Lupamääräys 3: Määräys on annettu jätteiden asianmukaisen käsittelyn 
varmistamiseksi siinäkin tapauksessa, ettei kyseessä olevaa jätettä voida 
ottaa vastaan jäteasemalla. Jätelain mukaisesti jätteestä vastaa ensisijai-
sesti jätteen haltija. 



  
  
 

Yleiset määräykset 

Lupamääräys 4: Hyödynnettävien jätteiden vastaanotosta ja käsittelystä 
annetun määräyksen tarkoituksena on estää näiden toimintojen ympäris-
tölle aiheuttamia pöly-, melu-, roskaantumis- ja muita ympäristöhaittoja. 

Lupamääräys 5: Toiminnanharjoittajan, joka ammattimaisesti kerää 
taikka ammatti- tai laitosmaisesti käsittelee jätettä, on noudatettava jäte-
lain 8.1 §:n mukaista etusijajärjestystä sitovana velvoitteena siten, että 
saavutetaan kokonaisuutena arvioiden lain tarkoituksen kannalta paras 
tulos. 

Lupamääräys 6: Jätelain roskaamiskiellon mukaan ympäristöön ei saa 
jättää roskaa, käytöstä poistettuja esineitä tai muuta vastaavaa siten, että 
siitä aiheutuu epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vä-
hentymistä tai niihin rinnastettavaa muuta vaaraa tai haittaa. 

Lupamääräys 7: Kaiken jätteen vastaanoton tulee tapahtua ohjatusti, 
jolla varmistetaan suunnitelmien mukainen toiminta. Esimerkiksi jäte-
asema-aluetta aitaamalla voidaan estää siirtokuormaus- ja hyötyjätease-
man hallitsemattoman ja luvattoman käytön.  

Lupamääräys 8: Parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisen vuoksi 
voi tulla mahdollisuus vähentää toiminnasta aiheutuvia päästöjä olennai-
sesti ilman kohtuuttomia kustannuksia. Luvan haltijalla on yleinen selvil-
läolovelvollisuus mm. toimintansa haitallisten vaikutusten vähentämis-
mahdollisuuksista. 

Jätteiden siirtokuormaus ja hyödynnettävien jätteiden vastaanotto ja lajittelu 

Lupamääräykset 9 - 11: Lupamääräykset on annettu jätteiden siirtokuor-
mausaseman ympäristöhaittojen rajaamiseksi mahdollisimman vähäi-
siksi. Jätteiden varastointi asianmukaisissa astioissa, konteissa ja vas-
taavissa vähentää jätteistä aiheutuvien ympäristöhaittojen riskiä. 

Jätteiden enimmäissäilytysajalla varmistetaan, ettei alueelle pääse muo-
dostumaan suuria jätevarastoja. Yli kolme vuotta kestävä varastointi tar-
koittaisi, että toiminta kuuluisi kaatopaikkadirektiivin soveltamisalaan.  

Vaarallisten jätteiden vastaanottoa ja varastointia koskevat määräykset 
on annettu sen varmistamiseksi, ettei toiminnasta aiheudu ympäristö- tai 
terveyshaittaa eikä palovaaraa. Vaarallisten jätteiden asianmukainen 
hyödyntäminen tai hävittäminen edellyttää käsittelyä laitoksessa, jonka 
ympäristöluvassa ko. jätteen vastaanotto on huomioitu.  

Eläinperäisten sivutuotteiden hautaaminen 

Lupamääräykset 12 - 15: Euroopan parlamentin ja neuvoston sivutuote-
asetuksessa ((EY) N:o 1069/2009), sivutuotelaissa (517/2015) ja maa- ja 
metsätalousministeriön sivutuoteasetuksessa (MMA 783/2015) määrä-
tään kansallisesta poikkeuksesta, jonka perusteella kuolleita eläimiä ja 
tiettyjä eläinperäisiä sivutuotteita voidaan haudata maahan syrjäisillä alu-
eilla. Lapin maakunta on yksi näistä syrjäisistä alueista. 

Hautaaminen edellyttää ympäristönäkökohtien huomioon ottamista. Si-
joittamalla sivutuotteiden hautaamiseen tarkoitettu ns. teurasjätemonttu 
kaatopaikan vesienkäsittelyjärjestelmän piiriin kuuluvalle alueelle ja peit-
tämällä sivutuotteet välittömästi, voidaan niistä aiheutuvia ympäristöhait-
toja hallita niin, ettei toiminnasta aiheudu laissa kiellettyjä seurauksia. Si-
vutuotteiden käsittelyä koskee sivutuotelainsäädäntö, jonka 



  
  
 

noudattamista valvoo valvontaeläinlääkäri. Toiminnassa tulee noudattaa 
ympäristönsuojelulain ja jätelain lisäksi sivutuotelainsäädäntöä. 

Ilmoittamisvelvollisuudella varmistetaan, että toimija saa riittävästi ohjeis-
tusta toiminnan aloittamisen yhteydessä ja että viranomaisilla on ajanta-
sainen tieto toiminnasta. 

Pilaantuneiden maa-ainesten välivarastointi 

Lupamääräykset 16 - 17: Alueellinen pienten pilaantuneiden maa-aine-
serien välivarastointi on perusteltua pilaantuneiden maa-ainesten jäte-
huollon varmistamiseksi. Pilaantuneiden maa-ainesten varastointimää-
rästä ja varastointivälineistöstä on annettu tarpeelliset määräykset.  

Romuajoneuvojen vastaanotto 

Lupamääräys 18: Romuajoneuvojen varastointilupa on myönnetty eh-
dollisena siten, että ennen varastoinnin aloittamista alueelle tulee tehdä 
romuajoneuvojen vastaanottoon sopiva alue maaperän suojauksineen ja 
vesienkäsittelyineen. Määräyksen mukainen menettely on tarpeen, jotta 
varmistutaan ettei varastoitavista romuajoneuvoista aiheudu maaperän 
tai pohjaveden pilaantumista. 

Puutarhajätteen käsittely ja kompostointi 

Lupamääräykset 19 – 20: Kompostoidun lietteen hyötykäytöstä annettu 
määräys perustuu jätelain 8.1 §:ssä säädettyyn yleisen etusijajärjestyk-
sen noudattamisvelvoitteeseen. Maanparannusaineena käytettävä kom-
posti ja sen valmistaminen kuuluvat lannoitevalmistelainsäädännön so-
veltamisalaan. Kompostin valmistaminen voi edellyttää ilmoittautumista 
Ruokaviraston lannoitevalmistajarekisteriin. 

Jätevesien keräys ja käsittely 

Lupamääräykset 21 ja 22: Pidettäessä ympäristön valumavedet erillään 
jäteasema-alueen valumavesistä vähennetään pinta- ja pohjavesien li-
kaantumisriskiä jäteasema-alueen ympäristössä. Toiminnan tehokkuu-
den varmistamiseksi tulee vesien keräysjärjestelmää huoltaa ja sen kun-
toa tarkkailla. 

Päästöt ilmaan (pöly, haju ja melu) 

Lupamääräykset 23 - 25: Ilman pilaantumisen ehkäisemiseksi on huo-
lehdittava siitä, että toiminnasta aiheutuvat haju- ja pölypäästöt pidetään 
mahdollisimman pieninä, vaikka toiminta sijoittuukin kauas asutuksesta. 
Määräyksillä toiminnan tarkkailusta ja toiminnasta aiheutuvan pölyn ja 
hajun leviämisen estämisestä vähennetään ilmaan syntyviä päästöjä ja 
ehkäistään terveys- ja ympäristöhaittoja. (YSL 6 § ja 52 §) 

Melun seuranta ja tarvittaessa mahdollinen valvontaviranomaisen mää-
räämä melun mittaus ovat tarpeen varmistamaan, etteivät lainsäädän-
nössä annetut melun ohjearvot ylity mahdollisissa häiriintyvissä koh-
teissa. (YSL 52 §) 

Päästöt maaperään, pohjaveteen ja pintavesiin 

Lupamääräykset 26 - 29: Määräykset on annettu maaperän, pohjave-
den ja pintavesien pilaantumisen ehkäisemiseksi ja poikkeuksellisissa ti-
lanteissa tapahtuviin haitallisten aineiden päästöihin varautumiseksi 
(YSL 6 §, 7 §, 52 § ja YSA 16 §). 

 



  
  
 

Toiminnan tarkkailu ja raportointi 

Lupamääräys 30: Ympäristövastaavan tehtävänä on huolehtia päätök-
sen noudattamisesta ja luvan saajan siitä, että kaikki toimintaan osallis-
tuvat ovat tietoisia luvan velvoitteista. 

Lupamääräykset 31 - 33: Ympäristöluvassa on annettava tarpeelliset 
tarkkailumääräykset. Raportointia ja kirjanpitoa koskevat määräykset 
ovat tarpeen valvonnan ja tarkkailun toteuttamiseksi. Määräys seuranta- 
ja tarkkailusuunnitelmasta ja sen sisällöstä perustuu jätelain (646/2011) 
120 §:ään ja jäteasetuksen (VnA 179/2012) 25 §:ään. Viranomaisval-
vonta ja hakijan vastuu toiminnasta edellyttävät kirjanpitoa ja seurantaa. 
Lupaviranomainen voi antaa määräyksiä ja ohjeita siitä, miten selvilläolo- 
ja kirjanpitovelvollisuus on täytettävä. (YSL 62 §, JL 118-120 §) 

Häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet 

Lupamääräykset 34 – 36: Toiminnanharjoittajan tulee olla riittävällä ta-
valla varautunut häiriö- ja poikkeustilanteisiin. Ilmoitusvelvollisuus häiriö- 
ja poikkeustilanteista on määrätty viranomaisen tiedonsaannin varmista-
miseksi, valvonnan toteuttamiseksi ja mahdollisesti annettavien viran-
omaisohjeiden vuoksi. Välittömällä ilmoittamisella palo- ja pelastusviran-
omaisille voidaan ympäristöön ja terveyteen kohdistuvat haitat rajata 
mahdollisimman vähäisiksi. Suunnitelmallisella menettelyllä voidaan en-
nakolta varautua onnettomuustilanteisiin. Vahingon sattuessa tulee pai-
kalla ryhtyä viipymättä toimiin ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. 
(YSL 52 § ja YSA 16 §) 

Toiminnan lopettaminen, olennainen muuttaminen ja toimijan vaihtuminen 

Lupamääräys 37 - 38: Ympäristöluvassa on annettava tarpeelliset mää-
räykset toiminnan lopettamisesta ja jälkihoidosta. Koska kyseessä on siir-
tokuormaus- ja hyötyjäteasema, jonne ei toiminnan lopettamisen jälkeen 
jää jätettä, ei ole odotettavissa että alueella olisi toiminnan lopettamisen 
ja alueen siivoamisen jälkeen jälkeen erityistä tarvetta jälkihoidolle tai 
tarkkailulle. (YSL 52 § ja YSA 16 §) 

Maksut, vakuus ja tarkastusmenettely 

Lupamääräys 39: Luvan käsittelystä perittävä maksu perustuu YSL 205 
§:ään ja lupahakemuksen vireilletulo- ja kuulutusajankohtana voimassa 
olleeseen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksaan (Pelkosen-
niemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä, ympäristöterveys-
lautakunta 26.2.2019 § 13).  

Lupamääräys 40: Jätteen käsittelytoiminnan harjoittajan on asetettava 
vakuus asianmukaisen jätehuollon, seurannan, tarkkailun ja toiminnan lo-
pettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi (YSL 59 
§, 60 §, 61 §).  

Hakija on esittänyt toiminnan pienimuotoisuus huomioon ottaen, ettei va-
kuutta aseteta. Esitystään hakija perustelee sillä, että aseman toiminta 
voidaan katsoa julkisyhteisön (kunnan) järjestämäksi toiminnaksi (vrt. KK 
272/2003 vp.). Toiminnan lopettamisesta aiheutuisi kustannuksia ainoas-
taan jätteiden, koneiden ja mahdollisten pienten laitteiden siirrosta lähim-
mille siirtokuormausasemille Sodankylään ja Kemijärvelle. 

Ympäristöministeriön laatiman Jätevakuusoppaan (Ympäristöhallinnon 
ohjeita 5/2012) mukaan jätteen käsittelytoiminnan vakuuden on katettava 
asianmukainen jätehuolto, tarkkailu sekä toiminnan lopettaminen ja 



  
  
 

lopettamisen jälkeen tarvittavat toimenpiteet. Vakuuden määrän on ol-
tava riittävä em. toimenpiteiden suorittamiseksi ottaen huomioon toimin-
nan laajuus, luonne ja toimintaa varten annettavat lupamääräykset. Va-
kuudella voidaan kattaa vain sellaisia kustannuksia, jotka voidaan enna-
koida vakuuden asettamisen hetkellä. Vakuudella ei kateta ympäristöva-
hinkoja tai muita odottamattomia kustannuksia. 

YSL:n 43 a §:n mukaan vakuus voidaan jättää vaatimatta muuta kuin 
kaatopaikkatoimintaa harjoittavalta, jos vakuudella katettavat kustannuk-
set toimintaa lopetettaessa ovat jätteen määrä, laatu ja muut seikat huo-
mioon ottaen vähäiset. Ympäristöministeriön laatiman Jätevakuusop-
paan mukaan vakuus voidaan jättää vaatimatta, jos se olisi alle 5000 eu-
ron suuruinen. 

Ottaen huomioon asemalla käsiteltävien jätteiden määrän ja arvioiden, 
että lopettamisesta aiheutuisi ainoastaan kuljetuskustannuksia, on va-
kuuden määräksi laskettu 9000 euroa. Kemijärven ja Kittilän jäteasemien 
ympäristölupien vakuudet ovat samaa suuruusluokkaa, noin 2,4 – 2,5 €/t.  

Lupamääräys 41: Toiminnan säännöllinen valvonta perustuu ympäris-
tönsuojelulain 168 §:ään ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen val-
vontasuunnitelmaan ja –ohjelmaan. 

LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN 

Luvan voimassaolo 

Tämä päätös on voimassa toistaiseksi. Mikäli toiminnassa tapahtuu päästöjä tai nii-
den vaikutuksia lisäävä tai muu olennainen muutos, on toimijan haettava lupapäätök-
sen tarkistamista.  

Luvan muuttamisen tarve arvioidaan luvan säännöllisen valvonnan yhteydessä. 

Asetuksen noudattaminen 

Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn lu-
van määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voi-
massaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 
70.2 §) 

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET 

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6-7 §, 12 §, 14-17 §, 20 §, 22 §, 27 §, 39-40 §, 42-
44 §, 46 §, 48-49 §, 52-53 §, 58 - 62 §, 66 §, 70§, 83-86 §, 87 §, 89 §, 94 §, 168 § ja 
205§ 

Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 2-4 §, 9 §, 11-15 § 

Jätelaki (646/2011) 8 §, 12-13 §, 15 §-17 §, 29 §, 72-73 §,  118-120 §, 141 § 

Jäteasetus (179/2012) 2 §, 12 §-13 §, 19 §, 20-22 §, 24 §-25 § 

Terveydensuojelulaki (763/1994) 1.2 § 

Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920), (muutos 90/2000) 17 §, 18 § 

Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992) 2 §, 3 § 

Komission asetus (EU) N:o 1357/2014, annettu 18 päivänä joulukuuta 2014 , jätteistä 
ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston di-
rektiivin 2008/98/EY liitteen III korvaamisesta  

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1069/2009 muiden kuin ihmisra-
vinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen 



  
  
 

tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta (si-
vutuoteasetus) 

Laki eläimistä saatavista sivutuotteista 517/2015 23-24 § 

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavista sivutuotteista (MMA 
783/2015) liite 4 

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN 

Maksu 2500 € (ei arvonlisäveroa) 

Maksu perustuu Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän ym-
päristöterveyslautakunnan 26.2.2019 § 13 hyväksymään Koillis-Lapin ympäristötervey-
denhuollon ympäristönsuojeluviranomaisen taksaan. 

Taksan kohdat: Lupien ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelymaksut 3 § kohta 3.1, 
sekä liitteen 1 maksutaulukon kohdat: 

• 12 c) kotitaloudessa tai siihen rinnastettavassa toiminnassa syntyneen vaaral-
lisen jätteen varastointipaikka tai vaarallisiksi jätteiksi luokiteltavien romuajo-
neuvojen tai käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkajätteiden varastointi-
paikka; ja 

• 12 f) muu jätteen hyödyntäminen tai käsittely, joka on ammattimaista tai laitos-
maista.  

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN 
Päätös 
Päätös toimitetaan hakijalle. 

Jäljennös päätöksestä 

Päätös lähetetään tiedoksi Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Pelko-
senniemen kunnalle, Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuollon terveysvalvonnalle ja 
Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuollon valvontaeläinlääkärille. 

Ilmoitus päätöksestä 
Päätöksen antamisesta ilmoitetaan hakemuksen tiedottamisen yhteydessä kuulluille 
naapureille. 

Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla ja lehdissä 

Päätöksestä kuulutetaan Pelkosenniemen kunnan ja Koillis-Lapin ympäristöterveyden-
huollon (kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen) verkkosivulla, jossa päätös pidetään 
nähtävillä muutoksenhakuajan. Ilmoitus kuulutuksesta julkaistaan Pelkosenniemen 
kunnan ilmoitustaululla ja Koti-Lappi lehdessä. 

MUUTOKSENHAKU 

Tähän päätökseen ja päätöksen käsittelystä perittyyn maksuun saa hakea muutosta 
Vaasan hallinto-oikeudelta kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen julkipa-
nosta julkipanopäivää lukuun ottamatta 

 

LIITTEET 

Valitusosoitus 

Vakuuksien käsittelyn periaatteet 
  



  
  
 

VALITUSOSOITUS 

 
 
Valitusviranomainen 

Tähän päätökseen ja päätöksen käsittelystä perittyyn maksuun tyytymätön saa hakea siihen 
muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valituksella, joka on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmä 
on osoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle ja toimitettava valitusajan kuluessa. 

 
Valitusaika 

Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen 
katsotaan tulleen tietoon seitsemäntenä päivänä päätöstä koskevan kuulutuksen julkaisemi-
sesta viranomaisen verkkosivuilla tai seitsemäntenä päivänä päätöstä koskevan kirjeen lähet-
tämisestä. 
Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu-
aatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavan arkipäivän. 
 
Viimeinen muutoksenhakupäivä on 17.3.2021 
 

Valitusoikeus  
Valitusoikeus on: 
1) asianosaisella; 
2) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai 
luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella 
kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät; 
3) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset 
ilmenevät; 
4) valtion valvontaviranomaisella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ym-
päristönsuojeluviranomaisella; 
5) asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella; 
6) saamelaiskäräjillä sillä perusteella, että ympäristöluvassa tarkoitettu toiminta heikentää saa-
melaisten oikeutta alkuperäiskansana ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan; 
7) kolttien kyläkokouksella sillä perusteella, että ympäristöluvassa tarkoitettu toiminta heikentää 
koltta-alueella kolttien elinolosuhteita ja mahdollisuuksia harjoittaa kolttalaissa tarkoitettuja 
luontaiselinkeinoja. 

 
Valituksen toimittaminen 

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle osoitteeseen:  
 
PL 204, 65101 Vaasa 
 
Valituskirjelmän voi toimittaa perille henkilökohtaisesti, postitse tai lähetin välityksellä. Postitta-
minen tai toimittaminen lähetin välityksellä tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla. Postiin asiakir-
jat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Virkakirjeen 
katsotaan tulleen viranomaisen tietoon saapumispäivänään. Valituskirjelmän voi lähettää myös 
sähköisesti osoitteeseen:  
 
vaasa.hao(at)oikeus.fi 
 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: 
 
 https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

 
Valituskirjelmän sisältö ja liitteet 

Valituskirjelmässä on ilmoitettava: 
1) päätös, johon haetaan muutosta 
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; 
sekä 
3) perusteet, joilla muutosta vaaditaan. 

 



  
  
 

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta, sekä postiosoite ja puhelinnu-
mero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. 

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituk-
sen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja koti-
kunta. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei päämies ole valtuuttanut häntä suul-
lisesti Vaasan hallinto-oikeudessa. Asianajajan ja yleisen oikeusavustajan tulee kuitenkin esit-
tää valtakirja ainoastaan, jos hallinto-oikeus niin määrää. 

 
Oikeudenkäyntimaksu 

Valittajalta peritään Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksua 260 €. Tuomioistuin-
maksulaissa (1455/2015) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä. 

  
Ympäristönsuojelusihteerin puhelin: 040 – 520 3162 
Sähköposti: ymparistonsuojelu@pelsavu.fi 
  



  
  
 

VAKUUKSIEN KÄSITTELYN PERIAATTEET 

 



  
  
 

 

 

 
 


