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Asia 
Ympäristölupahakemus toiminnan olennaiseen muuttaminen siten, että vastaanotettavien 
jätteiden lajikkeita lisätään ja määrää kasvatetaan. Pieksämäen Keräys Oy:llä on voimassa 
olevaan ympäristölupa vuodelta 1998 jätteen ammattimaiseen hyödyntämiseen. 
Yrityskaupan ja liiketoiminnan myynnin myötä lupaa on tarpeen muuttaa.  
 
Hakemuksen mukainen toiminta 
Pieksämäen Keräys Oy vastaanottaa, käsittelee ja varastoi nykyisen luvan mukaan 
romumetallia, sähkö- ja elektroniikkaromua, muovia, lasia ja kuitupakkauksia. Käsittelyn ja 
varastoinnin jälkeen jätteet kuljetetaan jatkokäsittelyyn.  
 
Yrityksen tarkoituksena on kasvattaa metalliromun käsittelymäärä 10 300 tonniin ja sähkö- 
ja elektroniikkaromun (SER) 100 tonniin vuodessa sekä alkaa vastaanottaa ja esikäsitellä 
romuajoneuvoja 2000 tonnia vuodessa. Lisäksi yritys hakee lupaa vastaanottaa 
rakentamis- ja purkujätettä 400 tonnia vuodessa sekä käsitellä pilaantumatonta maa-
ainesta, betoni-, tiili- ja asfalttijätettä 15 000 tonnia vuodessa ja loppusijoittaa sitä alueen 
täyttöön 69 000 tonnia 10 vuodessa. 
 
Metallia paloitellaan asfaltoidulla alueella plasmaleikkurilla tai polttoleikkaamalla. 
Romuajoneuvot esikäsitellään tiivispohjaisessa katoksellisessa tilassa. Lajitellusta jätteestä 
puu-, risu- ja kantojätettä murskataan siirrettävällä murskaimella 2-5 päivää vuodessa 
tontin pohjoisosassa. Betoni- ja tiilijäte pulveroidaan joko ennen kiinteistölle toimittamista 
tai laitoksen alueella. 
Muut jätteet lajitellaan ja toimitetaan edelleen luvat omaaville jätteenkäsittelylaitoksille.  
Jätteitä varastoidaan monin eri tavoin. Ulkona sora- ja asfalttipinnoilla varastoidaan 
ympäristölle vaarattomia tavanomaisia jätteitä, kuten romumetallia, puu- ja kantojätettä. 
Osa jätteistä varastoidaan lavoilla ja konteissa. Öljyt ja muut vaaralliset nesteet 
varastoidaan kontissa valuma-altaallisissa astioissa. 
 
Laitoksella on toimintaa viikon jokaisena päivänä, mutta melua tuottavaa toimintaa tehdään 
arkisin klo 7–22 ja viikonloppuisin klo 10–14. 
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Laitosaluetta tullaan kasvattamaan vähitellen kattamaan miltei koko Tynkä –kiinteistön ala 
3,901 ha. Tällä hetkellä laitoksen käytössä on noin 1,5 ha. Kiinteistölle tullaan rakentamaan 
uusi liittymä Naiskankaantieltä tontin pohjoisosasta.  
 
Kiinteistöllä maksimissaan varastoitavan jätteen määrä on 21 120 tonnia sekä vuotuinen 
käsittelymäärä on 29 710 tonnia. 
Romuajoneuvojen suurimmaksi varastointimääräksi haetaan 1 000 tonnia ja SER:n 30 
tonnia. 
 
Toiminnan sijainti 
Hakemuksen mukainen toiminta-alue sijaitsee haja-asutusalueella Pieksämäen kaupungin 
Pyhityn kylässä tilalla Tynkä 4:61 (593-421-4-61), osoitteessa Naiskankaantie 221, 76620 
Pyhitty. Hakija omistaa kiinteistön.  
 
Tiedot olennaisista päästöistä ja jätteistä 
Laitoksen normaalitoiminta ei aiheuta haittaa ympäristölle. Ympäristöriskit syntyvät 
mahdollisista onnettomuuksista ja häiriötilanteista kuten tulipalosta tai kalusto-ongelmista. 
Tuotantoprosessissa ei tarvita vettä. Korjaushallissa ja esikäsittelemättömien ajoneuvojen 
varastorakennuksessa on öljynerotuskaivot, jonka jälkeen mahdolliset vedet ohjataan 
ojaan. Raudan polttoleikkaus aiheuttaa vähäisiä pölypäästöjä. Melua aiheuttava toiminta 
tapahtuu siirrettävällä murskaimella laitoksen asfaltoidulla alueella, joka sijaitsee 
asutukseen nähden harjanteen toisella puolella.  
Laitoksen toiminta on jätteiden kierrätystä. Yritys pyrkii hyödyntämää jätteitä myös omassa 
toiminnassaan, kuten maantäytössä.  
 
Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävillä pito 
Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 12.12.2019–13.1.2020 Pieksämäen kaupungin ja Keski-
Savon ympäristötoimen ilmoitustauluilla. 
 
Kuulutus ja julkiset hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 12.12.2019–13.1.2020 Pieksämäen 
kaupungintalolla, os. Kauppakatu 1, 1. krs, Pieksämäki virka-aikana klo 9.00 - 15.00 ja 
Keski-Savon ympäristötoimen Pieksämäen toimipisteessä, os. Tapparakatu 1-3, 
Pieksämäki. Kuulutus ja julkiset hakemusasiakirjat ovat lisäksi luettavissa internetissä 
osoitteessa www.keskisavonymparistotoimi.fi / Hallinto / Vireillä olevat asiat.  
 
Hakemusta koskevat mielipiteet ja muistutukset on osoitettava Keski-Savon 
ympäristölautakunnalle ja toimitettava 13.1.2020 mennessä Keski-Savon ympäristötoimen 
Pieksämäen toimipisteeseen osoitteeseen Tapparakatu 1-3, 76100 Pieksämäki tai 
ymparistonsuojelu@leppavirta.fi. 
Määräajan noudattamatta jättäminen ei estä asian ratkaisemista. 
 
Lisätietoja saa hakijan yhteyshenkilöiltä tai ympäristösihteeriltä p. 044 368 6729.  
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