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ASIA YMPÄRISTÖLUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN 
  

Päätös Jätekukko Oy:n ympäristönsuojelulain 35 §:n mukaisesta hakemuksesta, joka 
koskee miehitetyn Pieksämäen jäteaseman ympäristöluvan lupamääräysten 
tarkistamista. Etelä-Savon ympäristökeskus on 26.6.2001 (Dnro 0501Y0068-121)  
antanut ympäristöluvan jäteaseman toiminnalle. Kyseessä on vuonna 2002 aloitettu 
toiminta. 

 
LUVAN HAKIJA 
 

Jätekukko Oy 
Maaherrankatu 21, PL 2500 
70101 Kuopio 
Yhteyshenkilö on Arto Ryhänen 
puh. 044 3680 150 
Y- tunnus on 1710559-7 

 
 LAITOS JA SEN SIJAINTI  

 
Hakemus koskee miehitettyä jäteasemaa, jossa vastaanotetaan sekalaista 
yhdyskuntajätettä, metalliromua, puu-, energia-, betoni- ja tiilijätettä, vaarallisia 
jätteitä sekä sähkö- ja elektroniikkajätettä. Vastaanottotoiminnan lisäksi jäteasemalla 
siirtokuormataan järjestetyn jätteenkuljetuksen jätteitä (esim. sekalainen 
yhdyskuntajäte, kartonki, metalli, lasi, muovi). Jäteasemalta jätteet kuljetetaan 
muualle käsiteltäviksi. Laitos sijaitsee Pieksämäen kaupungin IV kaupunginosassa 
korttelissa 50 ja tontilla 3.  

  
LUVAN HAKEMISEN PERUSTE 
 

 Etelä-Savon ympäristökeskuksen päätöksen mukaisesti toiminnan olennaiseen 
laajentamiseen tai muuttamiseen on haettava lupa. Toiminta on lupavelvollinen 
ympäristönsuojelulain 28 §:n 2 momentin kohdan 4 perusteella. 

 Aiemman lupapäätöksen jälkeen toiminta on kasvanut määrällisesti sekä vaarallisten 
jätteiden vastaanotto on kokonaan uutta.   

   
LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 
 

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on toimivaltainen lupaviranomainen 
toiminnan ympäristölupa-asiassa ympäristönsuojeluasetuksen 7 § 1. momentin ja  
13 b)- ja c)- kohtien perusteella. Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
on kirjeessään 15.7.2011 todennut kunnan olevan ympäristölupaviranomainen. 

 
ASIAN VIREILLETULO 

 
Hakemus on saapunut ympäristönsuojeluviranomaiselle 27.3.2012, Dnro 12/2012, 
jolloin asia on tullut vireille. 

 
TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE 

 
Toiminnalla on Etelä-Savon ympäristökeskuksen 26.6.2001 (Dnro 0501Y0068-121) 
antama toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa. Lupa on aiemmin ollut 
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Pieksämäen kaupungin ja se on siirretty Jätekukko Oy:lle 2004. Rakennuslupa on 
myönnetty 12.12.2002 § 66. Samalla tontilla toimii Pieksämäen kaupungin 
jätevedenpuhdistamo, jolla on Itä-Suomen ympäristölupaviraston myöntämä 
ympäristölupa, Dnro ISAVI/209/04.08/2010 (8.6.2011). Tontin kokonaispinta-ala on 
noin 3,8 ha, josta jäteaseman toiminta-aluetta on noin 0,4 ha. 
 
Alueella on voimassa Pieksämäen kaupungin asemakaava. Kaavassa jäteaseman 
tontti on merkitty yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten 
korttelialueeksi (ET-2).  
 

LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖ  

  
Jäteaseman etelä- ja kaakkoispuoli on kaavoitettu teollisuusalueeksi (TL) ja (TY-1), 
länsipuoli on kaavoitettu puistoksi (VP) ja koillispuoli lähivirkistysalueeksi (VP). Alueen 
pohjoispuoli on metsäaluetta ja itäpuolella noin 200 metrin levyisen puistoalueen (VP) 
takana on omakotirakennusten ja muiden enintään kahden perheen talojen 
korttelialue (AO11). 
Lähin vesistö on noin 150 metrin etäisyydellä luoteessa sijaitseva Vehkalampi, joka 
kuuluu Natura-kohteisiin (alue FI0500006). Vehkalampi ja sen jälkeen tuleva 
Uuhilampi kuuluvat myös valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan.  
 

TOIMINTA 
 
Yleiskuva toiminnasta 

Jäteasemalle otetaan vastaan jätteitä, jotka kokonsa, määränsä tai laatunsa vuoksi 
eivät kuulu kiinteistön jäteastiaan. Asemalla otetaan vastaan myös yritysten 
loppusijoitettavia ja hyötykäyttöön toimitettavia jätteitä. Vaarallisten jätteiden (ent. 
ongelmajätteiden) osalta vastaanotetaan ainoastaan pieneriä kotitalouksien vaarallisia 
jätteitä. Sähkö- ja elektroniikkalaitteista otetaan vastaan vain kotitalouskäyttöön 
soveltuvia laitteita (ei suuria kopiokoneita, laboratoriolaitteita jne.). 
 
Jäteasemalle otetaan vastaan myös metalliromua, puu-, betoni-, tiili- ja energiajätettä. 
Vastaanottotoiminnan lisäksi asemalla siirtokuormataan järjestetyn jätteenkuljetuksen 
jätteitä. Jäteasemalla on erillinen siirtokuormaushalli, jossa olevan suppilon (”tuutin”) 
kautta täytetään muualle käsiteltäviksi kuljetettavat jätekontit. Jätteiden vastaanotto ja 
siirto kontteihin tapahtuu hallin sisällä. 
 
Jäteaseman aukioloaika on maanantaisin klo 10-18 ja tiistaista perjantaihin klo 10-17. 
Toukokuun 2012 alusta alkaen aukioloaikoja on muutettu siten, että tällä hetkellä 
jäteasema on avoinna maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 10-18 sekä perjantaisin klo 
10-17 (muutokset aukioloaikoihin ovat mahdollisia). Keväisin ja syksyisin ovat 
lauantain aukiolot mahdollisia. Jäteasema on tarkoitettu palvelemaan erityisesti 
kotitalousasiakkaita. 
 
Jätteiden kuormaamista (purkaminen ja lastaus) tehdään pääsääntöisesti 
maanantaista perjantaihin klo 7-20 ja lauantaina klo 8-18. Jätteiden puristus ja 
mahdollinen täristys suppilossa pyritään tekemään jäteaseman aukioloaikoina. 
Arkipyhäviikoilla myös muut kuin em. kuormaamisajat ovat mahdollisia. 
 
Jäteasemalla ainoastaan välivarastoidaan ja siirtokuormataan jätteitä. Kaikki asemalle 
tuodut jätteet kuljetetaan sieltä edelleen muualle käsiteltäviksi. Yhdyskuntajätettä 
kuljetetaan 3-5 kertaa viikossa Kuopioon jätekeskukseen. Vaaralliset jätteet noutaa 
Ekokem Oy, Demolite ja useat muut tuottajayhteisöt 1-2 viikon välein. Hyödynnettävät 
jätteet toimitetaan jäteasemalta 1-2 viikon välein edelleen hyötykäyttöön 
toimitettaviksi. Lupahakemuksessa on esitetty tarkka erittely hakemushetken 
mukaisista vuosittain vastaanotettavista jätelajeista, -määristä ja niiden käsittelystä. 
Taulukossa arvioidut vuosittain vastaanotetut ja kerrallaan varastossa olevat 
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jätemäärät on arvioitu maksimitilanteen mukaan. Hakemuksen käsittelyaikana 
toukokuussa 2012 jäteasemalla aloitettiin energiajätteen (mm. muovit, styrox, likaiset 
pahvit) vastaanotto. 
 
Jäteasemalle vuosittain vastaanotettava jätemäärä on enimmillään 9 229 tonnia, josta 
vaarallisia jätteitä (mukaan lukien SER -jäte) on 269 tonnia. Jäteasemalla on 
kerrallaan varastossa jätteitä maksimissaan 237 tonnia, josta vaarallista jätettä on 26 
tonnia.  
Vastaanotettavasta tavanomaisesta jätteestä suurimman osan muodostavat 
sekalainen yhdyskuntajäte (4 000 t), rakennus- ja isokokoiset jätteet (1 500 t) ja 
puujäte (2 000 t). 
Vastaanotetuista vaarallisista jätteistä SE-romun osuus on 200 tonnia ja kyllästetyn 
puun osuus on 25 tonnia. 
 
Järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetusurakat vaikuttavat merkittävästi 
vastaanotettaviin jätemääriin, sillä kuljetusurakoissa voidaan sopia, että jätteet joko 
siirtokuormataan jäteasemalla tai ajetaan suoraan Kuopioon jätekeskukseen. Lisäksi 
tulevaisuudessa mahdollisesti rakennettavat jätteiden käsittelylaitokset (biokaasu- ja 
polttolaitokset) ja niiden sijainti vaikuttavat jäteaseman kautta kulkeviin jätemääriin.  
 
Jätteiden vastaanotto- ja välivarastointipaikat ovat joko loosseja tai lavoja. Kontit ovat 
pääsääntöisesti siirtokuormaushallin sisällä, konttiradalla. Loossit ovat 
betoniseinäisiä, laakasiilomaisia rakenteita. Vaaralliset jätteet vastaanotetaan 
lukittaviin kontteihin. Jäteaseman toiminta-alue on päällystetty asfaltilla.   

 
Paras käyttökelpoinen tekniikka ja energiatehokkuus 

Hakijan mukaan jäteasemalla käytetään uusinta ja parasta mahdollista tekniikkaa ja 
noudatetaan soveltuvin osin jätteen käsittelylle annettua IPPC -direktiivin (96/61/EY9) 
mukaista ympäristön kannalta parasta käytettävissä olevaan tekniikkaa koskevaa 
vertailuasiakirjaa.  
Jäteasemalla käytetään energiaa taukotilassa sekä siirtokuormaushallin puristimessa 
ja konttiradalla. Sähkönkulutus on noin 32 000 kWh vuodessa. 

  
TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN JA VAIKUTUSTEN RAJOITTAMINEN 

 
Jäteaseman toiminnassa ei käytetä kemikaaleja tai erillisiä polttoaineita. Vettä 
käytetään puristinsuppilon, puristimen, siirtokuormaushallin lattioiden ja asfalttialueen 
pesuun. Laitos asfalttialueineen on liitetty öljynerotus- ja tarkkailukaivojen kautta vesi- 
ja viemäriverkostoon. Jäteasemalla ei synny vesistöpäästöjä.  
 
Jäteasemalla käy asiakkaita (pääasiassa henkilöautoasiakkaita) päivittäin 30 - 100 
kappaletta. Liikennöinti on vilkkainta keväisin ja kesäisin. Raskasta 
ajoneuvoliikennettä (pakkaavat jäteautot ja rekat) on 3-5 autoa päivittäin. 

 Liikennemäärät voivat vaihdella etenkin raskaiden ajoneuvojen osalla mm. 
kuljetusurakoista ja kerättävien jätelajien vaihtuvuuden vuoksi.  

  
 Liikenne ei aiheuta tavanomaisesta liikenteestä poikkeavaa melua. Puristesuppilon 

käyttö ja jätekuormien purkaminen ja lastaaminen tehdään pääsääntöisesti 
jäteaseman aukioloaikana jäteaseman hoitajan ollessa paikalla. 

 
 Pölypäästöjä torjutaan pitämällä piha-alueet siistinä ja pesemällä asfaltoitu kenttä. 
 
 Hajupäästöjä ei aiheudu, sillä biojätettä sisältävää sekajätettä ei varastoida alueella 

kauempaa kuin yhden rekkakuorman (kolme kontillista) kertymän verran. Kontit ovat 
maksimissaan viikon ajan jäteasemalla.  

 Jäteaseman tontti on aidattu etelä- ja itälaidalta. Länsilaidaltaan tontti on erotettu 
lippusiimalla kaupungin puutarha- ja risujätealueesta, pohjoisosaltaan tontti rajoittuu 
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kaupungin varikkoalueeseen. Tontille pääsy on estetty sähköisellä portilla 
aukioloaikojen ulkopuolisina aikoina. 

 
 Jäteasemalla ei hakijan mukaan ole vaikutusta ihmisten terveyteen. Yleiseen 

viihtyvyyteen ja rakennettuun ympäristöön voi toiminnalla olla vähäistä vaikutusta 
samoin luontoon ja luonnonarvoihin. Jäteaseman toiminnalla ei ole vaikutusta 
vesistöihin, pohjavesiin eikä maaperään.  

 
TOIMINNAN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILU SEKÄ RAPORTOINTI 

 
Hakijan mukaan jäteasemalla ei ole tarvetta varsinaiseen päästöjen tarkkailuun. 
Jäteasemalta käsittelyyn toimitettujen jätteiden määristä pidetään kirjaa voimassa 
olevan ympäristöluvan mukaisesti. Raportti jäteaseman toiminnasta sekä tiedot 
vastaanotettujen, käsiteltäväksi toimitettujen ja vuodenvaihteessa varastossa olevien 
jätteiden määristä on toimitettu lupamääräysten mukaisesti vuosittain 
valvontaviranomaisille. 
 

POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN 
 
 Alueelle pääsy on ulkopuolisilta estetty aukioloaikojen ulkopuolella.  

Jäteasemalle on varattu imeytyspurua mahdollisia vahinkotilanteita varten. Suppilon 
aiheuttamien vaaratilanteiden varalle on sovittu toimintamalli, jossa suppilon luokse 
pääsy on estetty sen ollessa toiminnassa. 
Haittaeläimiä torjutaan tarvittaessa myrkyttämällä. Jätekukolla on tekeillä 
toimintajärjestelmä (laatu-, ympäristö-, työturvallisuus ja terveysjärjestelmä), jossa on 
mukana myös jäteaseman toiminnot.  
 

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY 

  
Lupahakemuksesta tiedottaminen 

Hakemuksen vireilläolosta on kuulutettu 24.4.–29.5.2012 Keski-Savon 
ympäristötoimen Pieksämäen toimipisteen ja 24.4.–28.5.2012 Pieksämäen kaupungin 
ilmoitustauluilla sekä ilmoitettu Pieksämäen Lehdessä 25.4.2012. Kuulutuksesta on 
lisäksi annettu erikseen tieto laitoksen naapurikiinteistöjen omistajille sekä lähimmille 
asutuille talouksille (Länsirinteen asutusalue).  
 

Tarkastukset, neuvottelut ja katselmukset 
Ympäristösihteeri on tehnyt alueelle tarkastuskäynnin 20.5.2012, jossa oli mukana 
hakijan edustajat. Käynnistä on laadittu pöytäkirja. Ympäristösihteeri kävi 4.1.2013 
jäteasemalla. Käynnillä tarkennettiin uuden aukioloajan aikana toteutuneita 
kävijämääriä ja tällä hetkellä vastaanotettavien erilleen kerättävien jätteiden 
lajimäärää.  
 

Lausunnot 
Terveydensuojelu on 4.1.2013 antamassaan lausunnossa todennut, että jätteiden 
kuormaaminen, puristus ja täryttäminen tulee tehdä siten, ettei toiminnasta aiheudu 
meluhaittaa lähiasukkaille. Jätteiden säilyttämisestä ei saa aiheutua hajuhaittaa ja 
jätteet tulee säilyttää siten, ettei haittaeläimille ole ruokailumahdollisuuksia. 
Puistoalue asutuksen suuntaan tulisi säilyttää. Toiminnanharjoittajan tulee estää 
meluavien ja pölyävien aiheuttama terveyshaitta asutusalueelle. 
 
 

Muistutukset ja mielipiteet 
 Hakemuksesta ei ole saapunut muistutuksia, eikä siitä ole annettu mielipiteitä.  
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Hakijan vastine annettuun lausuntoon  
Hakija toteaa vastineessaan jäteaseman päivittäisen ajoneuvomäärän olevan 
aukiolopäivisin noin 100-400 kappaletta. Päiväkohtainen ajoneuvomäärä on 
lisääntynyt aukiolopäivien supistuttua viidestä kolmeen aukiolopäivään viikossa. 

 
YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU 
 

Keski-Savon ympäristölautakunta tarkistaa Jätekukko Oy:n Pieksämäen jäteasemalle 
myönnetyn toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan Dnro 0501Y0068-121 
lupamääräykset.  
Aikaisemmat lupamääräykset on korvattu kokonaan uusilla lupamääräyksillä. 
Jäteasema sijaitsee osoitteessa Puhdistamontie 1, 76150 Pieksämäki 
(kiinteistötunnus on 593-4-50-3) 
Toimintaa on harjoitettava hakemuksen mukaisesti ja jäljempänä seuraavin 
lupamääräyksin. 

 
Vastaus annettuun lausuntoon 

Terveydensuojelun lausunnossa esitetyt vaatimukset melu-, haju- ja pölyhaittojen 
estämiseksi on otettu huomioon lupamääräyksissä 6 ja 7. Hakijan mukaan 
ruokajätettä sisältävä sekajäte otetaan suoraan puristimeen, joten jäteasemalla ei ole 
haittaeläimille ruokailumahdollisuutta. Lupahakemuksessa on esitetty 
vahinkoeläintorjuntaan ryhdyttävän heti tarvittaessa. 
 

Lupamääräykset 
  
 Toiminta, -kapasiteetti ja -aika  

1. Jäteasemalla voidaan vastaanottaa ja välivarastoida hakemuksessa esitetyn 
mukaisesti seuraavia jätejakeita yhteensä 9 500 tonnia vuodessa: 
- sekalaista yhdyskuntajätettä 
- rakennus- ja muita isokokoisia jätteitä 
- metallia ja metallipakkauksia 
- betoni-, tiili- ja puujätettä 
- sähkö- ja elektroniikkajätettä 
- energiajätettä 
- pahvia ja keräyskartonkia 
- lasijätettä  
Kerrallaan varastoitava määrä voi olla enintään 300 tonnia. 
   
Vaarallisia jätteitä (ent. ongelmajätteitä) voidaan vastaanottaa yhteensä 300 
tonnia vuodessa ja kerrallaan varastoitava määrä voi olla enintään 30 tonnia. 

 (YSL 43 §, YSL 45 §) 
 
2. Alueella voidaan vastaanottaa jätteitä arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 

7.00–18.00 ja arkilauantaisin klo 8.00–16.00. Kuormaamisia ja kuljetuksia voidaan 
tehdä maanantaista perjantaihin klo 7.00–20.00 ja arkilauantaisin klo 8.00–18.00.  

 (YSL 4 §, YSL 6 §, YSL 43 §, NaapL 17 §, NaapL 18 §, YSA 30 §) 
   

Perustelut (lupamääräykset 1-2): 
 Määräyksellä 1 varmistetaan jäteasemalle tuotavien jätteiden laatu ja maksimi 

varastointimäärä perustuu hakemuksessa esitettyihin arvioihin.  
 Määräys 2 on tarpeen siksi, ettei lähellä olevalle asutukselle aiheudu kohtuuttomia 

ympäristöhaittoja.             
  

3. Sähkö- ja elektroniikkaromu on varastoitava katetuissa, tiivispohjaisissa ja 
lukittavissa tiloissa. Vaaralliset jätteet on varastoitava katetuissa, tiivispohjaisissa, 
viemäröimättömissä ja reunakorokkein varustetuissa tiloissa. Tilat on pidettävä 
lukittuina aukioloaikojen ulkopuolella. Eri jätejakeet on säilytettävä erillään ja 
suljetuissa, asianmukaisesti merkityissä astioissa. Nestemäiset ongelmajätteet on 
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säilytettävä valuma-altaallisissa astioissa niin, että vahinkotapauksissa ne 
voidaan kerätä hallitusti talteen.   
(YSL 43 §, YSL 45 §, JL 6 §, JA 8 §, Yma 1129/2011) 
 
Perustelut: 
Jätteiden käsittely edellyttää, että varastointitilat ovat teknisiltä ratkaisuiltaan 
sellaisia, ettei ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheudu ja jätteiden käsittely 
voidaan tehdä turvallisesti. Vaarallisten jätteiden pakkauksiin on merkittävä 
jätteen ja jätteen haltijan nimi sekä turvallisuuden ja jätehuollon asianmukaisen 

järjestämisen kannalta tarpeelliset tiedot ja varoitukset. 
 

4. Jätteet on pidettävä toisistaan erillään siinä laajuudessa kuin se on terveydelle tai 
ympäristölle aiheutuvan vaaran tai haitan ehkäisemiseksi, taikka jätehuollon 
asianmukaiseksi järjestämiseksi tarpeellista sekä teknisesti ja taloudellisesti on 
mahdollista.  (YSL 43 §, YSL 45 §, JA 8 §) 
 

5. Jätteitä saa luovuttaa vain asianmukaiseen käsittelyyn tai kuljetukseen, joka on 
hyväksytty ympäristönsuojelu- ja jätelakien ja niiden nojalla annettujen 
säännösten edellyttämällä tavalla. Jätteet on toimitettava säännöllisesti 
hyödynnettäviksi, käsiteltäviksi tai loppusijoitettaviksi. Erilaisia vaarallisia jätteitä 
ei saa sekoittaa keskenään. Samanlaisia vaarallisia jätteitä voidaan yhdistää, 
muttei laimentaa.  (YSL 43 §, YSL 45 §, JA 8 §) 
 
Perustelut (lupamääräykset 4-5)  
Jätteiden käsittely tulee tapahtua teknisesti ja toimintavoiltaan siten, ettei 
aiheuteta terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumisen vaaraa. Lisäksi jätteiden 
hyötykäyttö ja turvallinen käsittely tulee varmistaa. 
 

Melu  
6. Jäteaseman toiminnoista aiheutuva keskiäänitaso (Leq) saa olla lähimpien 

asuinkiinteistöjen pihalla päiväaikaan (klo 07–22) enintään 55 dBA ja yöaikaan 
(klo 22–7) enintään 50 dBA.  (YSL 43 §, Vnp 993/1992, NaapL 17 §). 

 
 Perustelut: 
 Lähimmille häiriintyville kohteille aiheutuvan kohtuuttoman rasituksen 

välttämiseksi on tarpeen määräyksellä 6 vähentää laitoksen toiminnasta 
mahdollisesti tulevan melun aiheuttamia haittoja. 

   
 Pöly, haju ja päästöt maaperään, pinta- tai pohjaveteen 

7. Jätteiden vastaanotosta, lajittelusta, varastoinnista ja edelleen toimituksesta ei 
saa aiheutua pöly- tai hajuhaittaa, epäsiisteyttä, roskaantumista eikä maaperän, 
pinta- tai pohjaveden pilaantumisvaaraa tai muuta haittaa ympäristölle. Alueen 
siisteydestä on huolehdittava päivittäin toiminta-aikana.  
(YSL 7 §, YSL 8 §, YSL 43 §, JL 6 §, JA 8 §, NaapL 17 §) 

 
 Perustelut:  
 Pöly- ja hajuhaittojen estäminen sekä alueen siistinä ja käyttökuntoisena 

pitäminen ovat erityisen tarpeen toiminnan sijaitessa asemakaava-alueella 
asutuksen ja yritystoiminnan läheisyydessä. Tähän asti pöly- ja hajuhaitat sekä 
roskaantuminen ovat olleet vähäisiä, sillä sekalaisen yhdyskuntajätteen ja SE-
romun ja vaarallisten jätteiden varastointi tapahtuu suljetuissa konteissa ja 
hyötyjätteiden pinnoitetulla alueella loosseissa. Lisäksi jätteiden vastaanotto 
tapahtuu vain jäteaseman henkilökunnan ollessa paikalla.  
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 Kirjanpito, tiedonantovelvollisuus ja siirtoasiakirja 

8. Laitoksen toiminnasta on pidettävä kirjaa. Kirjanpidosta tulee ilmetä: 
- tiedot laitoksen toiminta-ajoista 
- tiedot laitoksen toiminnassa esiintyneistä häiriöistä ja poikkeuksellisista 

tilanteista 
- tiedot vuosittain vastaanotettavien jätteiden määristä, kerrallaan varastossa 

olevien jätteiden maksimivarastomäärä ja toimitusosoite,  
tiedot on esitettävä jätelajeittain (jäteluettelon mukainen jätteen nimike) 

- tiedot öljynerotuskaivon tarkkailusta ja tyhjennyksistä 
 
Kirjanpitotiedot on säilytettävä kirjallisesti tai sähköisesti kuusi vuotta. 
Yhteenveto kirjapidosta tulee toimittaa vuosittain seuraavan vuoden helmikuun 
loppuun mennessä Pieksämäen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ja 
Etelä-Savon ELY –keskukselle. 
 
Jäteasemalle vastaanotettavista vaarallisista jätteistä sekä rakennus- ja 
purkujätteistä tulee olla siirtoasiakirja, jonka tulee sisältää valvonnan ja 
seurannan kannalta tarpeelliset tiedot jätteen lajista, laadusta, määrästä, 
alkuperästä, toimituspaikasta ja –päivämäärästä sekä kuljettajasta jäteasetuksen 
(JAu)  mukaisesti. Siirtoasiakirja tulee olla mukana jätettä edelleen toimitettaessa.  

 (YSL 4 §, YSL 43 §, YSL 46 §, JLu 118 §, JLu 119 §, JLu 121 §, JAu 24 §) 
 
 Perustelut: 
 Kirjanpitoa koskeva määräys on tarpeen valvonnan ja tarkkailun toteuttamiseksi. 

Kirjanpito auttaa myös toiminnanharjoittajaa oman toimintansa omavalvonnassa. 
Siirtoasiakirja on vaadittava jätelain 646/2011 (JLu)  ja jäteasetuksen 179/2012 
(JAu) perusteella. 

 
Paras käyttökelpoinen tekniikka  
9. Toiminnanharjoittajan on seurattava parhaan käyttökelpoisen tekniikan 

kehittymistä. Parasta käyttökelpoista tekniikkaa on hyödynnettävä kaikissa 
laitoksen toiminnoissa niin, että päästöt ja ympäristövaikutukset ovat 
mahdollisimman vähäisiä sekä energian käyttö mahdollisimman tehokasta. 

 (YSL 4 §, YSL 43 §, JL 6 §) 
  
 Perustelut: 
 Ympäristönsuojelulaki velvoittaa ennalta ehkäisemään ja minimoimaan haitat sekä 

käyttämään parasta käyttökelpoista tekniikkaa ja noudattamaan ympäristön 
kannalta parhaimpia työmenetelmiä. Ympäristönsuojelulain mukaan 
toiminnanharjoittajan tulee olla riittävästi selvillä toimintansa 
ympäristövaikutuksista ja niiden vähentämismahdollisuuksista ja siinä mielessä 
seurattava parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä toimialallaan. Jätelain 
mukaan jätehuollossa on myös periaatteena, että käytetään parasta 
käyttökelpoista tekniikkaa ja noudatetaan ympäristön kannalta parasta käytäntöä. 

 
Poikkeukselliset tilanteet ja ilmoitusvelvollisuudet  
10.  Poikkeuksellisista tilanteista (poikkeukselliset päästöt, häiriöt, vahingot, 

onnettomuudet), joista saattaa aiheutua merkittäviä päästöjä ympäristöön, on 
ilmoitettava viipymättä Pieksämäen kaupungin pelastus- sekä 
ympäristönsuojeluviranomaiselle. Toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä välittömästi 
asianmukaisiin toimiin häiriön poistamiseksi ja vahingon torjumiseksi. Vahinko- ja 
poikkeuksellisten tilanteiden varalta on laitosalueella oltava riittävä alkusammutus- 
ja vuotojen torjuntakalusto.  (YSL 43 §, YSL 62 §, YSL 76 §, YSA 30 §) 

  
 Perustelut: 
 Häiriö- ja poikkeustilanteisiin varautuminen, ilmoitus- ja toimintavelvoite on 

annettu välittömän ympäristövahingon torjunnan onnistumisen varmistamiseksi ja 
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valvonnan tehostamiseksi. Välittömillä toimilla vahingon sattuessa minimoidaan 
aiheutuvia haittoja. Toiminnanharjoittajan on oltava tietoinen toimintansa 
ympäristöriskeistä ja keinoista hallita niitä. 

 
Seuranta- ja tarkkailu 
11. Toiminnanharjoittajan on tarkkailtava alueella olevia rakenteita ja laitteita 

vahinkotapausten ehkäisemiseksi (ns. käyttötarkkailu).  
Alueella oleva öljynerotuskaivo on pidettävä toimintakunnossa ja se on 
tyhjennettävä kulloinkin voimassa olevien Pieksämäen kaupungin 
jätehuoltomääräysten mukaisesti, kuitenkin vähintään kerran vuodessa.   
(YSL 43 §, YSL 47 §) 

 
Perustelut: 
Toiminnanharjoittajan on oltava jatkuvasti selvillä toimintansa vaikutuksista 
ympäristöön. Haitallisten aineiden päästäminen viemäriin ja edelleen 
puhdistamolle voi aiheuttaa puhdistamolla toimintahäiriön ja vaikuttaa sen  
puhdistustulokseen. 

 
Muut määräykset 
12. Ulkopuolisten pääsy jäteasema-alueelle on estettävä aukioloaikojen ulkopuolella. 

Kulku alueelle on siten järjestettävä, että jätteiden tuonti alueelle on mahdollista 
vain aukioloaikoina, jolloin alueella on henkilökuntaa. 
Sisääntulon yhteydessä on oltava selkeä opastaulu alueen käyttötarkoituksesta, 
aukioloajoista ja yhteystiedot. Alueella olevat eri jätejakeiden vastaanottopisteet / 
alueet on selkeästi esitettävä opastauluin. (YSL 43 §, YSL 45 §, JL 6 §) 
 

 Perustelut: 
 Alueelle pääsyä on tarpeen rajoittaa mm. onnettomuuksien, vahinkojen ja 

roskaantumisen estämiseksi. Yksityiskohtaisella opastuksella ehkäistään 
roskaantumista, varmistetaan eri jätejakeiden puhtautta ja helpotetaan 
henkilökunnan valvontaa aukioloaikoina. 

 
13. Jäteasemalla on oltava toiminnasta vastaava hoitaja, jolla on riittävä 

asiantuntemus jäteaseman asianmukaista hoitoa, käyttöä sekä niihin liittyvää 
toiminnan seurantaa ja tarkkailua varten. Vastaavan hoitajan yhteystiedot ja niihin 
mahdollisesti tulevat muutokset on ilmoitettava viipymättä tiedoksi 
lupaviranomaiselle. 
Vastaavan hoitajan ja myös jäteaseman muun henkilökunnan ammattitaidosta on 
huolehdittava riittävällä koulutuksella.  (JA 10 §)  
 
Perustelut:  
Jäteaseman toiminnan asianmukainen hoitaminen ja mahdollisten vahinkojen 
ehkäiseminen edellyttää, että asemalla on vastaava hoitaja ja koulutettu 
henkilökunta, joka toimii ympäristöluvan määräysten ja alan lainsäädännön 
mukaisesti. Viranomaisyhteistyön sujuvuuden kannalta on tärkeä tietää kulloinkin 
vastuussa olevan henkilön yhteystiedot. 

 
Toiminnan muuttaminen tai lopettaminen 
14. Toiminnan olennaisesta muutoksesta, pitkäaikaisesta keskeytyksestä tai lopetta-   

misesta sekä toiminnanharjoittajan vaihtumisesta on ilmoitettava viipymättä 
ympäristölupaa valvovalle viranomaiselle. 

  
 Toiminnan loputtua alue on siivottava ja muutoinkin alue on jätettävä sellaiseen 

kuntoon, ettei siitä aiheudu haittaa terveydelle tai ympäristölle.  
 (YSL 7 §, YSL 43 §, YSL 81 §, YSL 90 §, YSA 30 §, JL 6 §, JL 19 §) 
 
  
 



 

 

9 

 

  
 Perustelut: 

 Määräyksellä 14 varmistetaan, että toiminnan loputtua alueelle ei jää jätteitä tai 
muutakaan tarpeetonta materiaalia ja että tarvittavat jälkihoito-toimenpiteet 
tehdään. 

 
Vakuus  
15. Vakuutta ei aseteta. (YSL 42 §) 

  
Perustelut: 
Ympäristönsuojelulain mukaan voidaan muulta kuin kaatopaikkatoimintaa tai 
ongelmajätteen hyödyntämis- tai käsittelytoimintaa harjoittavalta jättää vakuus tai 
muu vastaava järjestely vaatimatta, jos tämä on riittävän vakavarainen ja kykenee 
muuten huolehtimaan asianmukaisesta jätehuollosta taikka jätteen hyödyntämis- 
ja käsittelytoiminta on pienimuotoista.  
Kyseisessä tapauksessa toiminnanharjoittaja on osakaskuntien (tällä hetkellä 17 
kuntaa) omistama jäteyhtiö, joka suorittaa kunnan jätehuollon palvelutehtävää. 
Jäteasemalla ei käsitellä jätteitä ja kerrallaan varastossa olevien jätteiden määrä 
on vähäinen. SE –romu on tuottajavastuun alaista jätettä, jolla on oma vakuus. 
Vaarallisten jätteiden kertavarasto on vähäinen.  
Toiminnanharjoittajan katsotaan olevan riittävän vakavarainen niin, ettei vakuutta 
tarvitse vaatia. 
 

RATKAISUN PERUSTELUT 
 
 Luvan myöntämisen edellytykset ja yleiset perustelut 

Keski-Savon ympäristölautakunta katsoo, että edellä annetut lupamääräykset ovat 
tarpeen hakemuksessa esitettyjen seikkojen lisäksi niin, että laitoksen toiminta täyttää 
ympäristönsuojelulaissa, jätelaissa ja näiden nojalla annettujen asetusten sekä 
naapuruussuhdelain vaatimukset. 

 
Toimittaessa tämän päätöksen ja siinä annettujen määräysten mukaisesti sekä 
huomioiden sijoituspaikka ei toiminnasta nykytietämyksen mukaan aiheudu 
terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän 
tai pohjaveden pilaantumista tai erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista.  
 
Toiminta ei myöskään aiheuta vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun 
käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella, eikä eräistä 
naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta.  
 
Sijoituspaikka ei ole asemakaavan vastainen. Kyseessä on paikalla vuodesta 2002 
harjoitetun toiminnan lupamääräysten tarkistaminen. 
 
Yksityiskohtaiset perustelut  
Ympäristönsuojelulain 43 §:n mukaan voidaan toimintaa rajoittaa, jos toiminnan 
luonteesta johtuen ei muutoin voida riittävästi ehkäistä tai rajoittaa ympäristöhaittoja.  
Yksityiskohtaiset perustelut on annettu kunkin lupamääräyksen jälkeen. 
 
Päätöksessä on sovellettu 1.5.2012 voimaan tulleita jätelakia (646/2011) ja 
jäteasetusta (179/2012) siirtymäsäännösten mukaisesti. Muutoin asia on ratkaistu 
jätelain (1072/1993) ja jäteasetuksen (1390/1993) säännösten mukaisesti. 

LUVAN VOIMASSAOLO  
 

Tämä lupapäätös on voimassa toistaiseksi. Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi 
on tehtävä viimeistään 31.1.2023.  (YSL 55 §) 
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Asetuksen noudattaminen 
Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan 
määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimas-
saolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava.  (YSL 56 §) 

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET 
 
Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 4, 5, 7, 28, 31, 37, 38, 41-43, 45, 46, 52-56, 62, 76, 
81, 90, 96, 97, 105 §:t 
Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 7 § 1.mom. ja 13) b- ja c -kohdat, 16-19, 23, 30  
§:t 
Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17, 18 §:t 
Jätelaki (1072/1993) merkintä JL 4, 6, 12, 19, 51, 52 §:t  
Jäteasetus (1390/1993) , merkintä JA 3, 5, 6 §:t 
Jätelaki (646/2011) merkintä JLu 118, 119, 121 §:t 
Jäteasetus (179/2012) merkintä JAu 24 § 
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992) 

 Ympäristöministeriön asetus yleisimpien jätteiden sekä ongelmajätteiden luettelosta 
(YMA 1129/2001) 
Maksupäätös Keski-Savon ympäristölautakunnan maksutaulukosta 

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN 
 

Hakijalta peritään ympäristöluvan käsittelymaksua Keski-Savon ympäristölautakunnan  
6.5.2010 § 37 taksapäätöksen mukaisesti yhteensä 1 920 euroa. Maksua on 
vähennetty 20 %:lla taksapäätöksen mukaisesti, koska kyseessä on lupamääräysten 
tarkistaminen ja jätteiden välivarastointi.   

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN JA JULKIPANO 
 

Keski-Savon ympäristölautakunta tiedottaa tästä päätöksestä ympäristönsuojelulain 
54 §:n mukaisesti. 
 
Päätös 
Jätekukko Oy 
PL 2500 
70101 Kuopio 
 
Jäljennös päätöksestä 
Keski-Savon ympäristölautakunta 
Pieksämäen kaupunginhallitus 
Pieksämäen kaupungin rakennuslautakunta 
Etelä-Savon ELY –keskus 
 
Ilmoitus päätöksestä 

 Niille, joille on annettu erikseen tieto hakemuksesta. 

MUUTOKSENHAKU 
 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto – oikeuteen 
kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen julkipanosta julkipanopäivää 
lukuun ottamatta.  
 
Muutosta voidaan hakea myös pelkästään käsittelymaksua koskevaan päätökseen. 
Käsittelymaksun muutosta haetaan Vaasan hallinto-oikeudelta 
liitteenä olevan valitusosoituksen mukaisesti. 
Valitusosoitus on liitteenä. 
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VALITUSOSOITUS   

 
VALITUSVIRANOMAINEN 
Tähän päätökseen ja/tai päätökseen asian käsittelystä peritystä maksusta saa hakea 
muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella kolmenkymmenen (30) päivän 
kuluessa päätöksen antopäivästä antopäivää lukuun ottamatta. Päätös on annettu 29.1. 2013 

 
VALITUSOIKEUS on luvan hakijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea sekä 
rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai 
luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella 
kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunnalla ja muulla 
kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, alueellisella Ely-
keskuksella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaisella ja muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella. 

 
 VALITUSAIKA JA VALITUKSEN PERILLE TOIMITTAMINEN 

Vaasan hallinto-oikeudelle osoitettu valituskirjelmä liitteineen on toimitettava 30 päivän 
kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta 
ympäristönsuojeluviranomaiselle, joka on Keski-Savon ympäristölautakunta. 
 
Valitusaika päättyy 28.2.2013. 
 
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin 
valituskirjelmät on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä 
ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitus voidaan toimittaa myös telekopiona  
fax 017-5709 393 tai sähköpostina osoitteeseen kunta@leppavirta.fi.  
Jos valitusta ei ole tehty määräajassa, valitus voidaan jättää tutkimatta.  
  
VALITUSKIRJELMÄN SISÄLTÖ JA ALLEKIRJOITTAMINEN 
Valituskirjelmässä on ilmoitettava: 
1) valittajan nimi, osoite ja kotikunta; 
2) päätös, johon haetaan muutosta; 
3) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; 
4) perusteet, joilla muutosta vaaditaan.  

 
Valituskirjelmä on valittajan tai valittajan asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava ja siinä on 
mainittava valittajan ja jos valittaja ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan ammatti, 
asuinkunta ja postiosoite. 

 
 VALITUSKIRJELMÄN LIITTEET 

Valituksen mukana tulee olla tämä päätös alkuperäisenä tai virallisesti oikeaksi todistettuna 
jäljennöksenä tiedoksianto- tai saantitodistuksineen. 

 
 OIKEUDENKÄYNTIMAKSU 

Muutoksenhakijalta peritään Vaasan hallinto-oikeudessa muutoksenhakuasian käsittelystä 
oikeudenkäyntimaksuna 90 €. 

 
Päätöksen tehnyt viranomainen, jolle valituskirjelmä toimitetaan: 

 
Keski-Savon ympäristölautakunta 
Savonkatu 39 
PL 4 
79101 LEPPÄVIRTA 

 

 

mailto:kunta@leppavirta.fi

