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LEPPÄVIRRAN KUNTA

D/326/11.01.00/2022

YMPÄRISTÖLUPA, LAJITTELUASEMA JÄTEKUKKO OY, PIEKSÄ-
MÄKI

Keski-Savon ympäristölautakunta 24.11.2022 
Jätekukko Oy on hakenut ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaista ym-
päristölupaa, joka koskee Pieksämäen lajitteluaseman ympäristöluvan 
muuttamista (YSL 89 §). Etelä-Savon ympäristökeskus on 26.6.2001 (Dnro 
0501Y0068-121) antanut ympäristöluvan aseman toiminnalle. Keski-Savon 
ympäristölautakunta on kokouksessaan 24.1.2013 (§ 13) päättänyt ympäris-
tölupamääräysten tarkistamisesta (Dnro 12/2012). Lupa on voimassa tois-
taiseksi.

Lajitteluasemalle kotitaloudet ja yritykset voivat toimittaa sellaiset jätteet, 
joita ei voi laittaa tavalliseen jäteastiaan kokonsa tai ominaisuuksiensa 
vuoksi. Tavallisia jäteastiaan kuuluvaa talousjätettä ei vastaanoteta. Vas-
taanotettavat kuormat lajitellaan omiin välivarastointipaikkoihinsa, joko ka-
toksen alla oleviin looseihin, kontteihin, lavoille, puristimeen, kentälle tai 
konteissa oleviin astioihin. Kaikki jätteet siirtokuormataan ja viedään 
muualle hyödynnettäväksi ja käsiteltäväksi.

Lajitteluaseman miehitettyä palveluaikaa halutaan laajentaa asiakkaiden it-
sepalveluajoilla. Aluksi itsepalvelua olisi samoina päivinä kuin palveluai-
kaa jatkuen iltaan klo 21 saakka sekä lisäksi lauantaisin klo 10-21. Aukiolo-
aikoja voidaan laajentaa myöhemmin. Itsepalveluaikoina paikalla ei ole oh-
jaavaa henkilökuntaa ja toimintaa valvotaan tallentavan kameravalvonnan 
avulla.

Hakemusasiakirjat julkaistiin 21.6.2022 Keski-Savon ympäristötoimen in-
ternet sivuilla www.keskisavonymparistotoimi.fi / Hallinto / Vireillä olevat 
asiat sekä pelkkä kuulutus Pieksämäen kaupungin sähköisellä ilmoitustau-
lulla osoitteessa www.pieksamaki.fi. Hakemusasiakirjat olivat nähtävillä 
myös etukäteen sovitusti Keski-Savon ympäristötoimen Pieksämäen toimi-
pisteellä. Kuulemisasiakirjat olivat nähtävillä 28.7.2022 saakka. Lisäksi 
naapurikiinteistöjen omistajia sekä lähimpiä asuttuja talouksia (Länsirinteen 
asutusalue) on tiedotettu 22.6.2022 päivätyllä kuulemiskirjeellä. Hakemuk-
sesta saapui yksi kirjallinen mielipide.

Ympäristölupahakemuksesta pyydettiin lausunnot Etelä-Savon ELY –kes-
kukselta (ympäristö- ja luonnonvarat vastuualue) sekä Pieksämäen kaupun-
gin terveydensuojeluviranomaiselta. Hakemuksesta saapui kaksi lausuntoa. 
Hakija antoi vastineensa 6.9.2022.

Hakemuksen mukaiselle toiminnalle on olemassa ympäristönsuojelulain 
(527/2014) 49 §:n mukaiset luvan myöntämisen edellytykset, kun toimintaa 
harjoitetaan hakemusasiakirjoissa esitetyllä tavalla ja liitteen mukaisen pää-
tösesityksen lupamääräyksiä noudattaen.
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LEPPÄVIRRAN KUNTA

Lupapäätösehdotus on esityslistan liitteenä. Hakemusasiakirjat ovat koko-
naisuudessaan nähtävillä Extranetissä.

Valmistelijat ja lisätietoja:
vs. ympäristötarkastaja Sari Heikkinen, p. 044 790 6024, 
sari.heikkinen@leppavirta.fi 
ma. ympäristötarkastaja Leena Pelkonen, p. 044 797 5552, 
leena.pelkonen@leppavirta.fi
 

Päätösesitys: Keski-Savon ympäristölautakunta päättää myöntää Jätekukko Oy:lle liittee-
nä olevan päätösehdotuksen mukaisen ympäristöluvan Pieksämäen lajittelu-
aseman toiminnan muuttamiseen. 

Lupapäätöksestä peritään Keski-Savon ympäristölautakunnan ympäristön-
suojeluviranomaisen lupa- ja ilmoituskäsittelyn maksutaksan (17.12.2020 § 
80) taksan maksutaulukon kohdan 12.6 mukaisesti yhteensä 2496 euroa. 
Maksua on alennettu 20 prosenttia, koska hakemuksen käsittelyn vaatima 
työaika on ollut tavanomaista vähäisempi.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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Leppävirran kunta PÄÄTÖS 1(19) 
Keski-Savon ympäristölautakunta Kokouspäivämäärä 24.11.2022 § 70
PL 4 
79101 Leppävirta  

ASIA YMPÄRISTÖLUPA

Päätös ympäristönsuojelulain 89 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka 
koskee Pieksämäen lajitteluaseman ympäristöluvan muuttamista. Etelä-Savon 
ympäristökeskus on 26.6.2001 (Dnro 0501Y0068-121) antanut ympäristöluvan 
aseman toiminnalle. Keski-Savon ympäristölautakunta on antanut päätöksen 
ympäristölupamääräysten tarkistamisesta 29.1.2013 (Dnro 12/2012). Lupa on 
voimassa toistaiseksi. 

LUVAN HAKIJA

Jätekukko Oy
PL 2500
70101 Kuopio

Y- tunnus on 1710559-7
Yhteyshenkilö: Leena Kumpulainen
puh. 044 368 0164
leena.kumpulainen@jatekukko.fi

 TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 

Hakemus koskee Jätekukon Pieksämäen lajitteluasemaa, johon kotitaloudet ja 
yritykset voivat toimittaa sellaiset jätteet, joita ei voi laittaa tavalliseen jäteastiaan 
kokonsa tai ominaisuuksiensa vuoksi. Tavallisia jäteastiaan kuuluvaa talousjätettä ei 
vastaanoteta. Vastaanotettavat kuormat lajitellaan omiin välivarastointipaikkoihin, 
joko katoksen alla oleviin looseihin, kontteihin, lavoille, puristimeen, kentälle tai 
konteissa oleviin astioihin. Kaikki jätteet siirtokuormataan ja viedään muualle 
hyödynnettäväksi ja käsiteltäväksi. Jätteet noudetaan asemalta pääasiassa 
aukioloaikojen ulkopuolella. Lajitteluasema on auki ma ja ke klo 10-18 ja pe klo 10-17 
sekä vuosittain vaihtuvasti 1-4 kertaa lauantaina klo 9-14.

Lajitteluasema sijaitsee Pieksämäen kaupungin IV kaupunginosassa korttelissa 50 ja 
tontilla 20 (593-4-50-20), osoitteessa Puhdistamontie 1. Aseman koordinaatit ovat 
N6906852, E505954 (ETRS TM35FIN). Tontin omistaa Pieksämäen kaupunki. 
Lajitteluasema on rakennettu täysin uusiksi vuoden 2021 aikana. Ennen remonttia 
aseman alueelta oli jo purettu vuonna 2020 vanha Jätekukko Oy:n sekajätteen 
siirtokuormaushalli sekä Pieksämäen Vesi Oy:n käytössä ollut valvomorakennus. 
Toimintoalue on aidattu kolmelta sivulta. Alueen pohjoispuolella ei ole kiinteää aitaa. 
Pieksämäen Vesi Oy rakennutti itäpuolelle raja-aidan oman laitoksensa 
saneerauksen yhteydessä heidän ja Jätekukko Oy:n toimintojen välille. Vuoden 2021 
remontin jälkeen samalla tontin osalla ei ole enää muita aktiivisia toimijoita. 
Pieksämäen kaupungilla on varastokenttäalueita tontin pohjois- ja länsipuolella. 
Kaupungilla on siten edelleen kulkuoikeus Jätekukko Oy:n porttiin.
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LUVAN HAKEMISEN PERUSTE

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan on oltava ympäristölupa 
(YSL 27 §). Jätteiden ammattimainen tai laitosmainen käsittely on luvanvaraista 
ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n liitteen1 taulukon 2 kohdan 13 f) mukaisesti. 
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 89 §:n mukaan ympäristölupaa on muutettava, jos 
ympäristöluvanvaraisesta toiminnasta aiheutuva pilaantuminen tai sen vaara 
poikkeaa olennaisesti ennalta arvioidusta. Lajitteluaseman asioinnin luonne muuttuu, 
kun aseman miehitettyä palveluaikaa halutaan laajentaa asiakkaiden 
itsepalveluajoilla. Aluksi itsepalvelua olisi samoina päivinä kuin palveluaikaa jatkuen 
iltaan klo 21 saakka sekä lisäksi lauantaisin klo 10-21. Aukioloaikoja voidaan 
laajentaa myöhemmin. Itsepalveluaikoina paikalla ei ole ohjaavaa henkilökuntaa ja 
toimintaa valvotaan tallentavan kameravalvonnan avulla.

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on toimivaltainen lupaviranomainen 
ympäristölupa-asiassa ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 
(713/2014) 2 §:n kohdan 12) mukaisesti. 

ASIAN VIREILLETULO

Hakemus on saapunut ympäristönsuojeluviranomaiselle 12.5.2022, Dnro 
D/326/11.01.00/2022 

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE

Toiminnalla on ollut alun perin Etelä-Savon ympäristökeskuksen 26.6.2001 (Dnro 
0501Y0068-121) antama ympäristölupa. Lupa on ollut aiemmin Pieksämäen 
kaupungin ja se on siirretty Jätekukko Oy:lle 2004. Keski-Savon ympäristölautakunta 
on antanut päätöksen ympäristölupamääräysten tarkistamisesta 29.1.2013 (Dnro 
12/2012). Lupa on voimassa toistaiseksi, mutta luvassa on määrätty tekemään 
hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi viimeistään 31.1.2023. Lupamääräysten 
tarkistamispykälä kumottiin ympäristönsuojelulain muuttamista koskevalla lailla 
ympäristönsuojelulain muuttamisesta (423/2015), joka tuli voimaan 1.5.2015. 
Nykylainsäädännössä luvan muuttaminen on mahdollista ympäristönsuojelulain 89 
§:n (luvan muuttaminen) tai 29 §:n (toiminnan olennainen muuttaminen) perusteella.

Alueella on voimassa Pieksämäen kaupungin asemakaava. Lajitteluasema sijoittuu 
yhdyskuntateknisen huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueelle (ET). 
Aiemmalle lajitteluaseman tontille 593-4-50-3 tehtiin tonttijako (viranhaltijan päätös 
PMK/408/10.01.00/2022). Tonttijaon muutoksella muodostettiin tontit 593-4-50-18, 
593-4-50-19, 593-4-50-20, 593-4-50-21 ja 593-4-50-22. Lajitteluaseman tontti 593-4-
50-20 on pinta-alaltaan noin 10 102 m2.

Etelä-Savon voimassa olevassa maakuntakaavassa lajitteluasemalta luoteeseen 
sijoittuva Vehkalampi on merkitty luonnonsuojelualueeksi ja Natura 2000 –verkostoon 
kuuluvaksi alueeksi (alue FI0500006). Vehka- ja Uuhilampi kuuluvat myös 
valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan.
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LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖ 

Lajitteluaseman eteläpuoli on kaavoitettu teollisuus- ja liikerakennusten 
korttelialueeksi (TL). Kaakkoispuolella oleva alue on kaavoitettu ympäristöhäiriötä 
aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialueeksi (TY-1). Koillispuoli on 
kaavoitettu puistoksi (VP) ja länsipuoli lähivirkistysalueeksi (VL). Tontin itäpuolella 
noin 200 m leveän puistokaistan takana sijaitsee Länsirinteen pientaloalue. 
Lajitteluaseman tontin länsiosan rajanaapurina on Pieksämäen Vesi Oy:n 
jätevedenpuhdistamo. Lajitteluaseman länsipuolelle on rakenteilla myös Pieksämäen 
Vesi Oy:n jätevedenpuhdistamon biokaasulaitos. Lounaispuolella on katsastusasema, 
pesula ja siivousyritys. Lähimpään asuinrakennukseen on matkaa noin 200 metriä. 
Aseman luoteispuolella, noin 200 metrin päässä on Vehkalampi. 

Lajitteluasema ei sijaitse pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue (Naarajärven 
pohjavesialue, 0659401) sijaitsee noin 3,5 km asemalta länsilounaaseen. Aseman 
lähellä ei ole kouluja, päiväkoteja tai muita vastaavia toimintoja.

TOIMINTA

Yleiskuvaus toiminnasta

Jätekukko Oy on jätehuoltoyhtiö, jonka tuottaa omistajakunnilleen niille lakisääteisesti 
kuuluvat jätehuollon palvelut. Jätekukko Oy:llä on lajitteluasema lähes jokaisessa 
kunnassa. Pieksämäen lajitteluasemalle kotitaloudet ja yritykset voivat toimittaa 
sellaiset jätteet, joita ei voi laittaa tavalliseen jäteastiaan kokonsa tai 
ominaisuuksiensa vuoksi. Tavallista jäteastiaan kuuluvaa talousjätettä ei vastaanoteta 
lajitteluasemille. Asemalle vastaanotettavia jätteitä ovat metalli, energiajäte/poltettava 
jäte, muovi, betoni, tiili, puu, kyllästetty puu, vaarallinen jäte sekä sähkölaitteet. 
Vastaanotettavat kuormat lajitellaan omiin välivarastointipaikkoihin, joko katoksen alla 
oleviin looseihin, kontteihin, lavoille, puristimeen, kentälle tai konteissa oleviin 
astioihin. Kaikki jätteet siirtokuormataan muualle käsiteltäväksi. Jätteet noudetaan 
asemalta pääasiassa aukioloaikojen ulkopuolella. 

Lajitteluasema on tällä hetkellä auki ma ja ke klo 10-18 ja pe klo 10-17 sekä vuosittain 
vaihtuvasti 1-4 kertaa lauantaina klo 9-14. Miehitetyn aukioloajan lisäksi on tarkoitus 
laajentaa asiakkaiden palveluaikaa itsepalvelulla. Aluksi itsepalvelua olisi samoina 
päivinä kuin palveluaikaa jatkuen iltaan klo 21 saakka sekä lisäksi lauantaisin klo 10-
21. Aukioloaikoja voidaan laajentaa myöhemmin. Itsepalveluaikana asioidessa, 
asiakas ostaa itselleen käyttöoikeuden verkkokaupan kautta etukäteen ja ilmoittaa 
samalla omat yhteystietonsa. Kulkuoikeus perustuu ajoneuvon 
rekisterinumerotunnistukseen. Aseman portilla on puomit ja puomikamerat. Kamera 
lukee rekisterinumeron ja päästää sisään ajoneuvot, joille kulkuoikeus on sallittu. 
Asiakas asioi asemalla muutoin normaalisti ja lajittelee itse jätteet oikeille paikoilleen. 
Poispääsy alueelta on myös puomin kautta. 

Alueella on kattava kameravalvonta, jolla varaudutaan mm. ilkivallan estämiseen. 
Itsepalveluaikana asioivista asiakkaista jää ”jälki” ja yhteystiedot, tallenne säilyy 
kamerapalvelimella 14 vuorokautta, jonka aikana asiakkaan pitää tarvittaessa 
reklamoida. Kamerakuvia valvotaan säännöllisesti asemahenkilökunnan ja Jätekukon 
henkilökunnan toimesta.
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Lajitteluasemalla vuosittain vastaanotettava jätemäärä on (enimmillään) 5 383 tonnia, 
josta vaarallisia jätteitä (ml. vaaralliseksi luokittuvat sähkö- ja elektroniikkalaitteet) on 
473 tonnia. Lajitteluasemalla on kerrallaan varastossa jätteitä maksimissaan 206 
tonnia, josta vaarallisia jätteitä on 27,4 tonnia. Vuosittain vastaanotettava jätemäärä 
voi vaihdella. Lajitteluasemalle vuosittain vastaanotettava jätemäärä sekä tämän 
hetkisen jätteiden noutotiheys, toimituspaikat ja käsittely määränpäässä on esitetty 
hakemuksessa tarkasti eriteltynä. Hakemuksessa esitetyt jätemäärät on arvioitu 
maksimitilanteen mukaan. Muutokset noutotiheydessä ovat mahdollisia. Jätteiden 
vastaanotto- ja välivarastointipaikat ovat joko kontteja, looseja tai lavoja. Vaarallisten 
jätteiden säilytystilat (vaarallisten jätteiden kontti, loisteputkilaatikko, SER-kontti) ovat 
lukittavia. Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sekä vaarallisten jätteiden vastaanotto ja 
välivarastointi tapahtuvat asfaltoidulla kentällä.

Paras käyttökelpoinen tekniikka ja energiatehokkuus

Hakijan mukaan lajitteluasemalla 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 (BREF-dokumentti). Hakemuksessa on esitetty tarkempi 
vertailu jätteenkäsittelyä koskevien BAT-tasojen ja lajitteluaseman toiminnan välillä.

Lajittelupihan katoksen valaistus on automatisoitu ja aikaohjattu. Liiketunnistimien 
avulla valaistus muuttuu säästötilasta täydelle teholle. Lisäksi energiaa käytetään 
puristimien toimintaan, portti-, puomi- ja kameraohjauksiin, kaksitasoratkaisun 
ajoluiskien sulana pitoon sekä toimistotilan lämmitykseen. Sähkönkulutus on noin 
75 000 kWh vuodessa.

TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN JA VAIKUTUSTEN RAJOITTAMINEN

Lajitteluaseman toiminnassa ei käytetä eikä varastoida kemikaaleja eikä polttoaineita. 
Vastaanotetut vaaralliset jätteet varastoidaan asianmukaisissa lukittavissa 
varastointiin tarkoitetuissa valuma-altaallisissa konteissa. Lajitteluaseman sosiaali- ja 
toimistotila on liitetty vesi- ja viemäriverkostoon. Katoksen yhteydessä on paloposti. 
Lisäksi vettä voidaan käyttää lajittelupihan puhdistamisessa ja pölyämisen 
ehkäisemiksi kasteluun. Veden vuosikulutusarvio on 50 m3. Katosalueen pintavedet 
ohjataan hulevesikaivojen kautta ympärysojiin ja eteläosan kentän pintavedet 
sivuojaan ja siitä maastopainanteeseen. Asema-alueen hulevesikaivoja tyhjennetään 
tarvittaessa imuautolla, mikäli niihin kertyy kaivon tukkivia jätteitä. Näin esim. 
puujäteloosin sisällä. Lähin vesistö on alueen länsipuolella sijaitseva 200 m päässä 
oleva Vehkalampi. Hakijan mukaan toiminnot eivät lisää vaikutuksia lähialueen 
kalastoon ja muihin vesieliöihin tai kalastukseen muuhun vesistön käyttöön, koska 
toiminnasta ei tule likaisia vesiä. Alueen pohjoispuolella on metsää.

Lajitteluaseman autoliikenteen pääreitti kulkee Länsiväylältä Kaaritien kautta 
Puhdistamontielle. Lajitteluaseman portti on Puhdistamontien jatkeena. 
Lajitteluaseman alueelle tullessa asiakas pysähtyy miehitettynä aikana 
asiakaspalvelupisteelle. Odotusalueelle mahtuu useita ajoneuvoja. Siinä tarkastetaan 
asiakkaan kuorma ja opastetaan lajitteluun purkupaikoille sekä otetaan tarvittaessa 
maksu. Asiakaspalvelupisteeltä ajoneuvot siirtyvät jätteiden purkupaikoille. Asemalla 
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otetaan vastaan myös lavakuormia, jotka voidaan purkaa yhtäaikaisesti 
henkilöautoliikenteen kanssa, koska purkupaikat on eriytetty. Purkupaikoilta ajoneuvot 
poistuvat kulkusuunnassa takaisin Puhdistamontielle. Liikenne lajitteluaseman piha-
alueella on yksisuuntaista. Lajitteluasemalla käy päivittäin 50-200 asiakasta. Kesällä 
on vilkkainta ja talvella hiljaisempaa, kausivaihtelu ja päiväkohtaiset erot voivat olla 
suuria. Kävijämäärät vastaavat kevyiden ajoneuvojen määrää. Valtaosa 
liikennöinnistä lajitteluasemalle tapahtuu sen miehitettynä aukioloaikana (arkisin 10-
18 välillä). Lisäksi lajitteluasemalla tulee olemaan liikennöintiä itsepalveluaikana klo 
18-21 välillä sekä viikonloppuisin. 

Raskaat ajoneuvot, jotka käyvät noutamassa jätteitä, noudattavat huolto-ajoneuvojen 
kulkuohjeita ja voivat siten poiketa asiakas-ajoneuvojen ajokäytännöistä 
lajitteluaseman piha-alueella. Raskas liikenne ei sekoitu muuhun liikenteeseen. 
Täyttyneet siilot tyhjennetään pääasiassa miehitettyjen aukiolopäivien ulkopuolella, 
arkisin klo 7-22 välisenä aikana. Jätenoutoja on n. 2-4 ajoneuvoa/ viikko, SER-noutoja 
1 kerta/ viikko ja vaarallisen jätteen noutoja n. 2 kertaa kuukaudessa. Lauantaina 
jätteiden noutoa ja lastausta voi olla klo 8-18 välisenä aikana. 
Sopimuskuljetusliikkeiden ajoneuvoilla on kulkuoikeus porttiin ja niiden ajoaikaa 
voidaan seurata järjestelmänhallinnasta.

 Ilmapäästöjä lajitteluasemalla aiheuttaa liikenteen pakokaasut. Pölypäästöjä torjutaan 
pitämällä piha-alueet siistinä ja pesemällä asfaltoituja kenttiä tarvittaessa. 
Melupäästöjä aiheuttavat liikenne, kuormien purkaminen ja lastaaminen. Melupäästö 
on hetkellistä.

Hakijan mukaan lajitteluaseman aiheuttamat ympäristö- ja terveysvaikutukset ja 
viihtyvyyshaitat ovat vähäisiä eikä vastaanotettavista jäteistä ei aiheudu hajuhaittaa. 
Toiminnasta ei myöskään hakijan mukaan aiheudu pinta- ja pohjavesien tai maaperän 
pilaantumista ja vaikutukset luontoon ja luonnonsuojeluarvoihin ovat vähäiset.

TOIMINNAN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILU SEKÄ RAPORTOINTI

Hakijan mukaan lajitteluasemalla ei ole tarvetta varsinaiseen päästöjen tarkkailuun. 
Aseman toimintaa tarkkaillaan (käyttötarkkailu) sen miehitettynä aukioloaikana 
asemalla ja itsepalveluajan toimintaa voidaan tarkastaa kameravalvonnan avulla. 
Asiakasmääriä seurataan ja alueelta lähtevät jätteet punnitaan jätteen 
vastaanottopäässä. Lajitteluasemalta käsittelyyn toimitettujen jätteiden määristä 
pidetään kirjaa voimassa olevan ympäristöluvan mukaisesti. Raportti lajitteluaseman 
toiminnasta sekä tiedot vastaanotettujen, käsiteltäväksi toimitettujen ja 
vuodenvaihteessa varastossa olevien jätteiden määristä on toimitettu lupamääräysten 
mukaisesti vuosittain valvontaviranomaisille.

POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN

Lajitteluasemahoitaja kirjaa poikkeavat tapahtumat ja ilmoittaa niistä Jätekukolle. 
Lisäksi alueella tehdään turvallisuuskatselmuksia ja turvallisuuskävelyitä neljä kertaa 
vuodessa. Samalla tarkkaillaan lajitteluaseman rakenteellista kuntoa ja 
työturvallisuusriskejä. Tarkastuksella esiin tulleet epäkohdat korjataan. 
Lajitteluasemanhoitajien kanssa pidetään myös kuukausipalaverit, joissa käydään läpi 
lajitteluaseman toimintaan ja turvallisuuteen liittyviä asioita. 
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Mikäli vaarallisia jätteitä tuodessa (esim. öljyt) astia kaatuu tai rikkoutuu, 
asfalttipinnalle valunut öljy imeytetään kuivikeaineeseen. Asemalle on varattu 
öljynimeytysainetta mahdollisia vahinkotilanteita varten. Imeytysaineet varastoidaan 
erillisessä astiassa vaarallisten jätteiden varastoalueen välittömässä läheisyydessä. 
Hakemuksen mukaan viemäreiden päälle voidaan laittaa kaivosulkumatto, jolla 
estetään öljyn valuminen viemäriin. Kaikkien jätelajien kohdalla on opastekyltti astiaan 
sijoitettavasta materiaalista. Vaaralliset jätteet varastoidaan kontissa, joka on 
varustettu valuma-altaalla. Työntekijät on koulutettu vaarallisten jätteiden 
vastaanottoon ja käsittelyyn. Asemanhoitajat käyttävät suojavälineitä ja heitä 
opastetaan vaarallisten aineiden riskeistä. Vain työntekijät saavat työskennellä 
vastaanottotiloissa. Alueelle on myös tehty toimintaohje öljy- ja kemikaalivahinkojen 
estämistä varten ja se on käyty läpi asemanhoitajien kanssa. 

Lajitteluasema-alueella ei saa tupakoida ja avotulen käsittely on kielletty. Mahdollisen 
tulipalon varalta taukotilassa on alkusammutuskalusto.
 
Jätekukko Oy:llä on toimintajärjestelmä, joka kattaa ympäristö-, laatu- ja 
turvallisuusasiat. Järjestelmä on rakennettu ISO14001- ja ISO9001- standardeja 
mukaillen. Järjestelmä ei ole sertifioitu. Pieksämäen lajitteluasema on osa 
kokonaisuutta.

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY

Lupahakemuksesta tiedottaminen

Hakemusasiakirjat julkaistiin 21.6.2022 Keski-Savon ympäristötoimen internet sivuilla 
www.keskisavonymparistotoimi.fi / Hallinto / Vireillä olevat asiat sekä pelkkä kuulutus 
Pieksämäen kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla osoitteessa www.pieksamaki.fi. 
Hakemusasiakirjat olivat nähtävillä myös etukäteen sovitusti Keski-Savon 
ympäristötoimen Pieksämäen toimipisteellä. Kuulemisasiakirjat olivat nähtävillä 
28.7.2022 saakka. Lisäksi naapurikiinteistöjen omistajia sekä lähimpiä asuttuja 
talouksia (Länsirinteen asutusalue) on tiedotettu 22.6.2022 päivätyllä 
kuulemiskirjeellä.

Tarkastukset, neuvottelut ja katselmukset

Vs. ympäristösihteeri on tehnyt alueelle valvontaohjelman mukaisen tarkastuksen 
25.3.2022, jossa oli mukana hakijan edustajat. Tarkastuksella sovittiin, että Jätekukko 
Oy toimittaa uuden ympäristölupahakemuksen, koska itsepalveluasiointi vaatii 
muutoksia voimassa oleviin lupamääräyksiin.

Lausunnot

Ympäristölupahakemuksesta pyydetiin 29.6.2022 lausunnot Etelä-Savon ELY –
keskukselta (ympäristö- ja luonnonvarat vastuualue) sekä Pieksämäen kaupungin 
terveydensuojeluviranomaiselta. 

Etelä-Savon ELY-keskus Ympäristö ja luonnonvarat –vastuualue 27.7.2022
Hakemuksessa esitetty muutos osittain itsepalveluasemaksi on
kuntalaisten jätehuoltopalvelujen järjestämisen nykyaikaa, jätehierarkian
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mukaista ja huolellisesti suunniteltuna ja toteutettuna ympäristön
kannalta myönteistä. Kuntalaiset voivat asioida heille sopivaan aikaan,
on myös miehitettyä aukioloaikaa ja kaikkiin palveluihin voidaan
järjestää monipuolisesti opastusta.

Etelä-Savon ELY-keskus (jatkossa ELY-keskus) tuo esille, että kun
lajitteluasemalla asioinnin luonne muuttuu, jäteaseman ylläpitäjän tulee
tunnistaa riskit, kuvata onnettomuus- ja poikkeustilanteet, arvioida
vaikutukset sekä esittää toimenpiteet ja ohjeet riskien hallitsemiseksi.
Toiminta- ja ympäristöjärjestelmää tulee täydentää tai lupaviranomainen
voi myös harkita ympäristönsuojelulain 15 §:n mukaisen
ennaltavarautumissuunnitelman pyytämistä. Kirjanpitoa mahdollisista
häiriöistä ja poikkeuksellisista tilanteista (syy, kesto, arvio päästöistä ja
niiden ympäristövaikutuksista sekä korjaavat toimenpiteet) on tarpeen
edellyttää, sekä arvioida mm. riskit, vaarat ja seuraukset jätteiden
väärästä lajittelusta, sekoittumisesta, purkamisesta piha-alueelle, mikäli
tuodaan lajitteluasemalle kuulumattomia jätteitä.

ELY-keskus katsoo, että lupaviranomaisen tulee edellyttää myös
jatkossa nykyisen ympäristöluvan lupamääräyksen 11 mukaista
rakenteiden ja laitteiden käyttötarkkailua sekä öljynerotuskaivon
tyhjentämisestä säännöllisesti. Alue tulee voida pitää koko ajan siistinä.
Lajitteluaseman yhteys- ja vastuuhenkilö tulee ilmoittaa luvan
valvontaviranomaiselle.

Kun lajitteluasemalla on jätteille lavat ja kontit asfaltoiduilla alueella ja
vaarallisten jätteiden vastaanoton kontissa on suoja-allas, ELY-keskuksen
näkemyksen mukaan hulevedet voidaan johtaa esitetyllä
tavalla. Hakemuksen mukaan katosalueen pintavedet ohjataan
hulevesikaivojen kautta ympärysojiin ja eteläosan kentän pintavedet
sivuojaan ja siitä maastopainanteeseen. Lähin vesistö on alueen länsi luoteispuolella 
sijaitseva Vehkalampi, n. 200 m päässä. Hulevedet on johdettu Vehkalampeen 
tulevaan purkuojaan.

ELY-keskus toteaa, että Vehkalampeen johdetaan myös puhdistetut
Pieksämäen kaupungin jätevedet. Sieltä ne kulkeutuvat Uuhilammen
kautta Pieksäjärveen. Molemmat lammet ovat rehevöityneitä ja toimivat
ikään kuin kosteikkona. Alueella on käynnissä vesiensuojeluhanke,
jossa pyritään edistämään vesistön tilaa mm. vesiensuojelurakenteiden
avulla. Nykytiedon perusteella on vaikea arvioida mikä on hulevesien
osuus vastaanottavan vesistön kokonaiskuormasta.

Lupamääräykset tulee antaa myös jätteiden kirjanpito- ja
raportointivelvoitteista, joissa otetaan huomioon jätelain ja VNA jätteistä
viimeisimmät säännösmuutokset. Pieksämäen lajitteluaseman jätteiden
vuosiraportoinnin tulee kattaa sekä tulevan että lähtevän jätevirran
tiedot ja vuodenvaihteen välivarastointitilanne.

ELY-keskus lähettää lausunnon liitteenä ELY-keskusten laatiman
ohjeen VNA sähkö ja elektroniikkalaiteromusta – ohje asetuksen
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soveltamiseen käytännön valvontatyössä. Lisäksi
Ennaltavarautumissuunnitelma – Laadintaohje toiminnanharjoittajalle
löytyy www.doria.fi:stä.

Pieksämäen kaupungin terveydensuojeluviranomainen 8.8.2022
Toiminta ei saa aiheuttaa melu-, pöly- tai muuta terveydensuojelulain tarkoittamaa 
haittaa toiminnan vaikutuspiirissä oleville. Erityisen meluavia toimintoja tulisi harjoittaa 
vain arkipäivinä. Terveysvalvonta puoltaa luvan myöntämistä, sillä jäteaseman 
toiminnasta ei ole tullut valituksia tai huomautuksia terveysvalvontaan.

Muistutukset ja mielipiteet

Hakemuksesta saapui yksi (1) kirjallinen mielipide. 

Pieksämäen Vesi Oy 5.7.2022
Ennen jäteaseman saneerausta ongelmana oli keveiden jakeiden kulkeutuminen 
tuulen mukana lähiympäristöön. Etenkin muovijakeet olivat sellaisia, jotka kulkeutuivat 
helposti pitkiäkin matkoja jäteaseman pohjois- ja luoteisnurkkaa kohti. 
Saneerauksessa uusittujen lajittelupisteiden kanssa olen havainnut ilmenevän tätä 
samaa ongelmaa. Suurimman eron olen huomannut olevan jakeiden 
kulkeutumissuunta, joka on nyt enemmän lajitteluaseman luoteisnurkkaa kohti. 
Pitäisin tärkeänä ottaa tämä asia huomioon samalla kun ympäristölupaa ollaan
muuttamassa. Ehdotan ympäristön puhtaanapidon vuoksi, että edellä mainitsemieni 
jakeiden kulkeutuminen lähiympäristöön ehkäistävään jollakin keinolla. Yksi tällainen 
keino olisi esimerkiksi verkkoaita. Lajitteluaseman pohjois- ja luoteisnurkalla ei ole 
tällä hetkellä ollenkaan verkkoaitaa, vaikka muilta osin lajitteluasema on aidattu.
Verkkoaidan asentaminen lajitteluaseman pohjois- ja luoteisnurkalle ehkäisisi 
jakeiden kulkeutumista lähiympäristöön. Viereiselle tontille rakenteilla oleva 
biokaasulaitos on tarkoitus aidata lajitteluaseman vastaiselta puolelta. Tällöin 
lajitteluasemalta ei tarvitsisi aidata kuin pohjoisnurkka. Myös muita varteen otettavia 
keinoja on varmasti olemassa.

Hakijan vastine annetuista lausunnoista ja mielipiteistä 

Hakijalle varattiin mahdollisuus antaa vastine ympäristöluvan ratkaisua varten 
pyydetyistä lausunnoista ja muistutuksista. Vastinepyyntö lähetettiin 25.8.2022 
sähköpostilla. Hakija antoi vastineensa 6.9.2022 sähköpostilla Etelä-Savon ELY-
keskuksen ja Pieksämäen kaupungin terveydensuojeluviranomaisen lausuntoihin 
sekä Pieksämäen Vesi Oy:n kirjalliseen mielipiteeseen: 

Etelä-Savon ELY-keskus Ympäristö ja luonnonvarat –vastuualue
Etelä-Savon ELY-keskus (jatkossa ELY-keskus) tuo esille, että kun lajitteluasemalla 
asioinnin luonne muuttuu, jäteaseman ylläpitäjän tulee tunnistaa riskit, kuvata 
onnettomuus- ja poikkeustilanteet, arvioida vaikutukset sekä esittää toimenpiteet ja 
ohjeet riskien hallitsemiseksi. Toiminta- ja ympäristöjärjestelmää tulee täydentää tai 
lupaviranomainen voi myös harkita ympäristönsuojelulain 15 §:n mukaisen 
ennaltavarautumissuunnitelman pyytämistä. Kirjanpitoa mahdollisista häiriöistä ja 
poikkeuksellisista tilanteista (syy, kesto, arvio päästöistä ja niiden 
ympäristövaikutuksista sekä korjaavat toimenpiteet) on tarpeen edellyttää, sekä 
arvioida mm. riskit, vaarat ja seuraukset jätteiden väärästä lajittelusta, 
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sekoittumisesta, purkamisesta piha-alueelle, mikäli tuodaan lajitteluasemalle 
kuulumattomia jätteitä. 
Jätekukko päivittää toimintajärjestelmää lajitteluaseman prosessikuvauksen osalta ja 
tekee päivitetyn riskiarvioinnin. Lajitteluasemalla mahdollisesti tapahtuvat 
häiriötilanteet ja onnettomuudet kirjataan ylös ja ne käsitellään. 

ELY-keskus katsoo, että lupaviranomaisen tulee edellyttää myös jatkossa nykyisen 
ympäristöluvan lupamääräyksen 11 mukaista rakenteiden ja laitteiden käyttötarkkailua 
sekä öljynerotuskaivon tyhjentämisestä säännöllisesti. Alue tulee voida pitää koko 
ajan siistinä. Lajitteluaseman yhteys- ja vastuuhenkilö tulee ilmoittaa luvan 
valvontaviranomaiselle.
Lajitteluaseman rakenteita ja laitteita tarkkaillaan mm. neljä kertaa vuodessa tehtävien 
turvallisuuskävelyjen yhteydessä. Lajitteluaseman henkilökunta tarkkailee myös 
toimintaa heidän ollessa paikalla. Lajitteluasemalla ei ole öljynerotuskaivoa. 

Lupamääräykset tulee antaa myös jätteiden kirjanpito- ja raportointivelvoitteista, joissa 
otetaan huomioon jätelain ja VNA jätteistä viimeisimmät säännösmuutokset. 
Pieksämäen lajitteluaseman jätteiden vuosiraportoinnin tulee kattaa sekä tulevan että 
lähtevän jätevirran tiedot ja vuodenvaihteen välivarastointitilanne. 
Lajitteluaseman vuosiraporttiin kirjataan tulevat ja lähtevät jätteet sekä vuoden 
vaihteen varastotilanne.

Pieksämäen kaupungin terveydensuojeluviranomainen
Toiminta ei saa aiheuttaa melu-, pöly- tai muuta terveydensuojelulain tarkoittamaa 
haittaa toiminnan vaikutuspiirissä oleville. Erityisen meluavia toimintoja tulisi 
harjoittaa vain arkipäivinä. Terveysvalvonta puoltaa luvan myöntämistä, sillä 
jäteaseman toiminnasta ei ole tullut valituksia tai huomautuksia terveysvalvontaan. 
Eniten melua lajitteluasemalla aiheuttaa metallin lastaaminen. Pääsääntöisesti 
lastaaminen tehdään maanantain ja perjantain välisenä aikana. Pölyämistä estetään 
tarvittaessa kastelulla.

Pieksämäen Vesi Oy
Ennen jäteaseman saneerausta ongelmana oli keveiden jakeiden kulkeutuminen 
tuulen mukana lähiympäristöön. Etenkin muovijakeet olivat sellaisia, jotka 
kulkeutuivat helposti pitkiäkin matkoja jäteaseman pohjois- ja luoteisnurkkaa kohti. 
Saneerauksessa uusittujen lajittelupisteiden kanssa olen havainnut ilmenevän tätä 
samaa ongelmaa. Suurimman eron olen huomannut olevan jakeiden 
kulkeutumissuunta, joka on nyt enemmän lajitteluaseman luoteisnurkkaa kohti. 
Pitäisin tärkeänä ottaa tämä asia huomioon samalla kun ympäristölupaa ollaan 
muuttamassa. Ehdotan ympäristön puhtaanapidon vuoksi, että edellä mainitsemieni 
jakeiden kulkeutuminen lähiympäristöön ehkäistävään jollakin keinolla. Yksi tällainen 
keino olisi esimerkiksi verkkoaita. Lajitteluaseman pohjois- ja luoteisnurkalla ei ole 
tällä hetkellä ollenkaan verkkoaitaa, vaikka muilta osin lajitteluasema on aidattu. 
Verkkoaidan asentaminen lajitteluaseman pohjois- ja luoteisnurkalle ehkäisisi 
jakeiden kulkeutumista lähiympäristöön. Viereiselle tontille rakenteilla oleva 
biokaasulaitos on tarkoitus aidata lajitteluaseman vastaiselta puolelta. Tällöin 
lajitteluasemalta ei tarvitsisi aidata kuin pohjoisnurkka. Myös muita varteen otettavia 
keinoja on varmasti olemassa. 
Jätekukko pystyttää aidan lajitteluaseman pohjois- ja luoteisnurkalle 
biokaasulaitoksen aidan asentamisen kanssa yhtä aikaa.
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YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU

Keski-Savon ympäristölautakunta myöntää Jätekukko Oy:lle ympäristöluvan 
Pieksämäen lajitteluaseman toiminnan muuttamiseen. Tämä päätös korvaa luvan 
Dnro 0501Y0068-121 (Etelä-Savon ympäristökeskus on 26.6.2001) sekä Keski-Savon 
ympäristölautakunnan antaman päätöksen ympäristölupamääräysten tarkistamisesta 
29.1.2013 (Dnro 12/2012). 

Sen lisäksi, mitä lupahakemusasiakirjoissa on esitetty, toiminnassa tulee noudattaa
seuraavia lupamääräyksiä:

Lupamääräykset

Toiminta, -kapasiteetti ja -aika
1. Lajitteluasemalla voidaan vastaanottaa ja välivarastoida jätejakeita yhteensä 

5 400 tonnia vuodessa. Kerrallaan varastoitava jätteiden kokonaismäärä voi olla 
enintään 210 tonnia. Vaarallisia jätteitä voidaan vastaanottaa yhteensä 500 tonnia 
vuodessa ja kerrallaan varastoitava määrä voi olla enintään 30 tonnia. 
Vastaanotettavat jätteet
Tavanomaiset jätteet:
- rakennusjäte- ja isokokoiset jäte-esineet / loppujäte
- kipsijäte
- metalliromu
- betoni- ja tiilijäte
- puujäte
- sähkö- ja elektroniikkaromu (ei-vaarallinen jäte)
- poltettava jäte / energiajäte
- pahvi
- lasijäte 
- biojäte vain kausiluontoisesti (mm. omenat) jyrsijäsuojattuihin astioihin
- tekstiilijäte
Vaaralliset jätteet: 
- asbesti 
- kyllästetty puu 
- maalit, liimat, lakat, vahat 
- liuottimet, ohenteet 
- öljyjäte (nestemäinen ja kiinteä)
- jäähdytin- ja jarrunesteet 
- hapot, emäkset
- akut, pienakut, paristot
- sähkö- ja elektroniikkaromu (sis. vaarallinen jäte)
- muut vaaralliset jätteet

Alueella voidaan vastaanottaa jätteitä arkipäivisin valvotusti
ma-pe klo 7–21 

 la klo 9–21. 

Kuormaamisia ja kuljetuksia voidaan tehdä arkipäivisin ma-pe klo 7–22 ja 
arkilauantaisin klo 8–18. 
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Itsepalveluaikana voidaan vastaanottaa seuraavia vaarallisia jätteitä 
kotitalouksista:
- kyllästetty puu 
- sähkö- ja elektroniikkaromu
- akut, pienakut, paristot
- asbesti tiiviisti pakattuna ja merkittynä
Itsepalveluasiointi on oltava erityisen hyvin ohjeistettu. Itsepalveluaikana ei saa 
vastaanottaa yritysten vaarallisia jätteitä. Mikäli itsepalveluasioinnissa esiintyy 
ongelmia tai vaaraa ympäristön pilaantumisesta, luvan valvoja voi rajoittaa 
itsepalveluasiointia tai määrätä keskeyttämään itsepalveluasioinnin ilman luvan 
muuttamista.
(YSL 20 §, YSL 11 §, YSL 52 §, YSL 58 §, NaapL 17 §, NaapL 18 §, YSL 181 §)

Perustelut 
Määräyksellä varmistetaan lajitteluasemalle tuotavien jätteiden laatu. Maksimi 
varastointimäärä perustuu hakemuksessa esitettyihin arvioihin. 
Aukioloaikojen sekä itsepalveluaikana vastaanotettavien jätteiden rajoituksilla 
vähennetään lähiasutukselle ja ympäristölle aiheutuvia haittoja.          

2. Sähkö- ja elektroniikkaromu on varastoitava katetuissa, tiivispohjaisissa ja 
lukittavissa tiloissa. Toiminnanharjoittajan on toimittava yhteistyössä SER-
tuottajayhteisöjen kanssa tuottajavastuulainsäädännön mukaisesti. Vaaralliset 
jätteet on varastoitava katetuissa, lukittavissa, tiivispohjaisissa, 
viemäröimättömissä ja reunakorokkein varustetuissa tiloissa. Eri jätejakeet on 
säilytettävä erillään ja suljetuissa, asianmukaisesti merkityissä astioissa. 
Nestemäiset vaaralliset jätteet on säilytettävä valuma-altaallisissa astioissa niin, 
että vahinkotapauksissa ne voidaan kerätä hallitusti talteen.  
(YSL 52 §, YSL 58 §, JL 8 §, JL 15 §, JL 16 §, JA 9 §, JA 10 §)

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.

3. 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 52 §, YSL 58 §, JL 15 §, JL 17 §, JA 10 §)

4. 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 52 §, YSL 58 §, JL 15 §, JL 17 §, JA 10 §)
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Perustelut 
Jätteiden käsittely tulee tapahtua teknisesti ja toimintavoiltaan siten, ettei 
aiheuteta terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumisen vaaraa. Lisäksi jätteiden 
hyötykäyttö ja turvallinen käsittely tulee varmistaa.

Melu 
5. Lajitteluaseman 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 52 §, JL 13 §, VNp 993/1992, NaapL 17 §).

Perustelut:
Määräyksellä vähennetään lähiasutukselle aiheutuvia meluhaittoja ja kohtuutonta 
rasitusta.    

Pöly, haju ja päästöt maaperään, pinta- tai pohjaveteen
6. 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. Lajitteluaseman 
pohjoisreunalle on asennettava verkkoaita tai muu este estämään roskaantumista 
viereisellä tontilla. 
(YSL 16 §, YSL 17 §, YSL 52 §, JL 12 §, JL 13 §, JL 72 §, NaapL 17 §)

Perustelut: 
Pöly- ja hajuhaittojen estäminen, alueen siistinä ja käyttökuntoisena pitäminen 
sekä roskaantumisen estäminen ovat erityisen tarpeen toiminnan sijaitessa 
asemakaava-alueella asutuksen ja yritystoiminnan läheisyydessä. 

Kirjanpito, tiedonantovelvollisuus ja siirtoasiakirja
7. Laitoksen toiminnasta on pidettävä kirjaa. Kirjanpidosta tulee ilmetä:

- tiedot laitoksen toiminta-ajoista
- tiedot laitoksen toiminnassa esiintyneistä häiriöistä ja poikkeuksellisista 

tilanteista (syy, kesto, arvio päästöistä ja niiden ympäristövaikutuksista sekä 
korjaavat toimenpiteet) 

- käsittelytapa (R- ja D-koodit)
- tiedot jätemääristä

- vuosittain vastaanotetut jätteet
- lähtevien jätteiden määrät ja toimituspaikat
- varastoituna olevat jätteet (vuodenvaiheen varastotilanne)

Tiedoissa on esitettävä jätteen tyyppi, jätelaji ja jätenimike (JA 978/2021, 4 §, 
liitteen 3 jäteluettelon mukainen jätteen nimike). Kirjanpitotiedot on säilytettävä 
kuusi vuotta. 

Yhteenveto kirjapidosta tulee toimittaa vuosittain seuraavan vuoden helmikuun 
loppuun mennessä YLVA-tietojärjestelmän kautta.

Lajitteluasemalle vastaanotettavista vaarallisista jätteistä, POP-jätteestä sekä 
rakennus- ja purkujätteistä tulee olla siirtoasiakirja, jonka tulee sisältää valvonnan 
ja seurannan kannalta tarpeelliset tiedot jätteen tyypistä, lajista, määrästä, 
alkuperästä, toimituspaikasta ja –päivämäärästä, käsittelytavasta 
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toimituspaikassa sekä kuljettajasta jäteasetuksen (JA 40 §) mukaisesti. 
Siirtoasiakirja tulee olla mukana jätettä edelleen toimitettaessa. 
(YSL 20 §, YSL 52 §, YSL 62 §, JL 12 §, JL 118 §, JL 119 §, JL 121 §, JA 4 §, JA 
24 §, JA 36 §, JA 40 §)

 
Perustelut:
Kirjanpitoa koskeva määräys on tarpeen valvonnan ja tarkkailun toteuttamiseksi. 
Kirjanpito auttaa myös toiminnanharjoittajaa oman toimintansa omavalvonnassa. 
Siirtoasiakirja on vaadittava jätelain 646/2011 (JL 121 §) ja jäteasetuksen 
978/2021 (JA 40 §) perusteella.

Paras käyttökelpoinen tekniikka 
8. 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 20 §, YSL 52 §, YSL 53, JL 13 §)

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 
9. Itsepalveluasioinnin myötä lajitteluaseman asioinnin luonne muuttuu, joten 

toiminnanharjoittajan tulee tunnistaa riskit, kuvata onnettomuus- ja 
poikkeustilanteet, arvioida vaikutukset sekä esittää toimenpiteet ja ohjeet riskien 
hallitsemiseksi. Päivitetty riskinarviointi sekä toimintaohjeistus on esitettävä 
Pieksämäen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle helmikuun 2023 loppuun 
mennessä. Poikkeuksellisista tilanteista (poikkeukselliset päästöt, häiriöt, 
vahingot, onnettomuudet ja ilkivalta), 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 15 §, YSL 52 §, YSL 123 §)

Perustelut:
Häiriö- ja poikkeustilanteisiin ennalta varautuminen, ilmoitus- ja toimintavelvoite on 
annettu välittömän ympäristövahingon torjunnan onnistumisen varmistamiseksi ja 
valvonnan tehostamiseksi. Välittömillä toimilla vahingon sattuessa minimoidaan 
aiheutuvia haittoja. Toiminnanharjoittajan on oltava tietoinen toimintansa 
ympäristöriskeistä ja keinoista hallita niitä.
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Seuranta ja tarkkailu
10. Toiminnanharjoittajan on tarkkailtava alueella olevia rakenteita ja laitteita 

vahinkotapausten ehkäisemiseksi (ns. käyttötarkkailu). Hulevesistä on tutkittava 
öljyhiilivedyt kerran vuodessa kolmen ensimmäisen toimintavuoden aikana. 
Tarkkailutulosten perusteella määritellään, onko näytteenottoa tarpeen jatkaa ja 
onko alueelle tarpeen asentaa öljynerotuskaivo. Alueella aiemmin ollut 
öljynerotuskaivo on poistettu vuoden 2021 remontin yhteydessä. Alue tulee voida 
pitää siistinä koko ajan. (YSL 52 §, YSL 62 §)

Perustelut:
Toiminnanharjoittajan on oltava jatkuvasti selvillä toimintansa vaikutuksista
ympäristöön sekä haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista. 

Muut määräykset
11.Ulkopuolisten pääsy lajitteluasema-alueelle on estettävä aukioloaikojen 

ulkopuolella. Sisääntulon yhteydessä on oltava selkeä opastaulu alueen 
käyttötarkoituksesta, aukioloajoista ja yhteystiedot. Alueella olevat eri jätejakeiden 
vastaanottopisteet / alueet on selkeästi esitettävä opastauluin. (YSL 52 §, YSL 58 
§)

Perustelut:
Alueelle pääsyä on tarpeen rajoittaa mm. onnettomuuksien, ilkivallan, vahinkojen 
ja roskaantumisen estämiseksi. Yksityiskohtaisella opastuksella ehkäistään 
roskaantumista, varmistetaan eri jätejakeiden puhtautta ja helpotetaan 
henkilökunnan valvontaa aukioloaikoina. Rajoittamalla vaarallisten jätteiden 
vastaanottoa itsepalveluaikana, voidaan ehkäistä niistä aiheutuvaa vaaraa.

12.Lajitteluasemalla on oltava toiminnasta vastaava hoitaja, jolla on riittävä 
asiantuntemus aseman 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 aseman muun henkilökunnan 
ammattitaidosta on huolehdittava riittävällä koulutuksella.

Perustelut: 
Lajitteluaseman toiminnan asianmukainen hoitaminen ja mahdollisten vahinkojen 
ehkäiseminen edellyttävät, 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
13. Toiminnan olennaisesta muutoksesta, pitkäaikaisesta keskeytyksestä tai 

lopettamisesta 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 16 §, YSL 52 §, YSL 94 §, JL 13 §, JL 72 §, JA 13 §)
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Perustelut:
Määräyksellä 14 varmistetaan, että toiminnan loputtua alueelle ei jää jätteitä tai 
muutakaan tarpeetonta materiaalia ja että tarvittavat jälkihoito-toimenpiteet 
tehdään.

Vakuus
14. Vakuutta ei aseteta. (YSL 59 §)

Perustelut:
Ympäristönsuojelulain mukaan vakuus voidaan jättää vaatimatta muuta kuin 
kaatopaikkatoimintaa harjoittavalta, jos vakuudella katettavat kustannukset 
toimintaa lopetettaessa ovat jätteen määrä, laatu ja muut seikat huomioon ottaen 
vähäiset. Kyseisessä tapauksessa toiminnanharjoittaja on osakaskuntien 
(toimialue kattaa 15 kuntaa) omistama jäteyhtiö, joka suorittaa kunnan jätehuollon 
palvelutehtävää. Lajitteluasemalla 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.

PÄÄTÖKSEN 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 ympäristöluvan muuttaminen.

Yksityiskohtaiset perustelut 
Ympäristönsuojelulain 52 §:n mukaan voidaan toimintaa rajoittaa, jos toiminnan 
luonteesta johtuen ei muutoin voida riittävästi ehkäistä tai rajoittaa ympäristöhaittoja. 
Yksityiskohtaiset perustelut on annettu kunkin lupamääräyksen jälkeen.

LUVAN VOIMASSAOLO 

Tämä lupapäätös on voimassa toistaiseksi. (YSL 87 §)
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Asetuksen noudattaminen
Jos valtioneuvoston asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo 
myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia 
säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä 
noudatettava.  (YSL 70 §)  

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Ympäristönsuojelulaki (YSL 527/2014) 11, 16-17, 20, 52-53, 58-59, 62, 70, 87, 89, 94, 
123, 181 §:t
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (YSA 713/2014) 2-4, 6, 11, 13-15 §:t 
Laki eräistä naapuruussuhteista (NaapL 26/1920) 17, 18 §:t
Jätelaki (JL 646/2011) 8, 12-13, 15-17, 72, 118-119, 121 §:t
Valtioneuvoston asetus jätteistä (JA 978/2021) 4, 9-10, 13, 24, 36, 40 §:t
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (VNp 993/1992)
Keski-Savon ympäristölautakunnan päätös ympäristönsuojeluviranomaisen taksasta 
17.12.2020 § 80.

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN

Hakijalta peritään ympäristöluvan käsittelymaksua Keski-Savon ympäristölautakunnan 
17.12.2020 § 80 taksan maksutaulukon kohdan 12.6 mukaisesti yhteensä 2496 
euroa. Maksua on alennettu 20 prosenttia, koska hakemuksen käsittelyn vaatima 
työaika on ollut tavanomaista vähäisempi.

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN JA JULKIPANO

Keski-Savon ympäristölautakunta tiedottaa tästä päätöksestä ympäristönsuojelulain 
85 §:n mukaisesti.

Päätös
Jätekukko Oy

Jäljennös päätöksestä
Etelä-Savon ELY –keskus (ympäristö- ja luonnonvarat vastuualue)
Etelä-Savon pelastuslaitos
Pieksämäen kaupunginhallitus
Pieksämäen kaupungin maankäyttö ja kaavoitus
Pieksämäen kaupungin terveydensuojeluviranomainen

Ilmoitus päätöksestä
Niille, joille on annettu erikseen tieto hakemuksesta tai jotka ovat asiassa tehneet
muistutuksen.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen
kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä päätöksen
julkaisemisesta.

16

LIITE: Keski-Savon ympäristölautakunta 24.11.2022 / 70 §



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 asian käsittelystä perittävään maksuun saa hakea 
valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. 

Valitusaika 
Päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella kunnan verkkosivuilla. 
Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää tämän päätöksen tiedoksisaannista. 
Asianosaisille asiakirja katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä (sähköisen) 
viestin lähettämisestä tai seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä. 
Yleistiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä 
julkaisemisajankohdasta. 

Valitusoikeus 
Valitusoikeus on asianosaisella sekä rekisteröidyillä yhdistyksillä tai säätiöillä, jonka 
tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka 
asuinympäristöön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä 
olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, 
jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, alueellisella ELY-
keskuksella sekä vaikutusalueen kunnan ympäristösuojeluviranomaisella ja muulla 
asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella. 

Valituksen sisältö 
Valituksessa on ilmoitettava: 
1. Mitä päätöstä valitus koskee 
2. Miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä vaaditaan muutettavaksi 
3. Perusteet, joilla muutosta vaaditaan 
4. Mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu 
valittajaan 
5. Valittajan nimi ja yhteystiedot mukaan lukien se postiosoite ja mahdollinen muu 
osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). 
Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, on 
valituksessa mainittava myös tämän yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on 
valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallinto-oikeudelle. Jos usea tekee 
valituksen yhdessä, voidaan joku heistä ilmoittaa yhdyshenkilöksi. 

Valituksen liitteet 
1. Päätös, johon haetaan muutosta valitusosoituksineen 
2. Tieto siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, esimerkiksi kopio 
saantitodistuksesta tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta 
3. Asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu päätöksen 
tehneelle viranomaiselle 
4. Asiamiehen on liitettävä valitukseen valtakirja, ellei hän ole asianajaja, julkinen 
oikeusavustaja, luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa 
tarkoitettu luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja tai toiminut asiamiehenä asian 
aikaisemmassa käsittelyvaiheessa hallintomenettelyssä tai tuomioistuimessa. 

Valituksen toimittaminen 
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitus hallinto-
oikeuteen on tehtävä kirjallisesti. Valituksen voi toimittaa hallinto-oikeudelle 
henkilökohtaisesti, lähetin tai asiamiehen välityksellä. Valituksen voi toimittaa myös 
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postitse, sähköpostitse, telekopiona hallinto-oikeuden kirjaamoon tai sähköisen 
asiointipalvelun kautta. Valitusasiakirjojen on oltava perillä hallinto-oikeudessa 
valitusajan viimeisenä päivänä klo 16.15 mennessä. 

Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot 
käyntiosoite. Korsholmanpuistikko 43, 4. krs 
postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa 
puhelin. 029 56 42780 
faksi: 029 56 42760 
sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi 
aukioloaika: klo 8-16.15 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

Oikeudenkäyntimaksu 
Vaasan hallinto-oikeuden päätöksistä peritään oikeudenkäyntimaksu, joka on 270 
euroa. Maksua ei peritä silloin, kun hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaisen 
päätöksen valittajan eduksi
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LEPPÄVIRRAN KUNTA

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Tämän kokouksen päätökset § 67 – 69, 74, 75
koskevat kuntalain 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa ja niihin ei 
saa hakea muutosta.

Tämän kokouksen päätökseen § 70 - 72
oikaisuvaatimusohje on kokonaisuudessaan päätöksen liitteenä.

Tämän kokouksen päätökseen § 73
tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Keski-Savon 
ympäristölautakunnalle neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän 
allekirjoitettava ja ilmoitettava lisäksi ammatti, asuinkunta ja postiosoite. 
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä päätös, josta oikaisuvaatimus tehdään, 
alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus 
siitä päivästä, josta oikaisuvaatimusaika on luettava.

Yhteystiedot: Keski-Savon ympäristölautakunta
 Savonkatu 39, PL 4
 79101 Leppävirta

Sähköposti:  kunta@leppavirta.fi

Keski-Savon ympäristölautakunta
PÖYTÄKIRJANOTE
24.11.2022

Sivu
 23


	Keski-Savon ympäristölautakunta 24.11.2022 § 70 Ympäristölupa, lajitteluasema Jätekukko Oy, Pieksämäki
	Kokoustiedot ja läsnäolijat
	70 § Ympäristölupa, lajitteluasema Jätekukko Oy, Pieksämäki
	- Ympäristölupa, lajitteluasema Jätekukko Oy, Pieksämäki
	Muutoksenhakuohjeet


