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 Vaasan kaupunki    Ympäristönsuojelulain 27 §:n mukainen  
 Rakennus- ja ympäristölautakunta  lupapäätös (ympäristölupapäätös)  
 PL 3     Päätös on annettu tiedoksi   
 (Senaatinkatu 1)    4.2.2020 (kokouspäivä 29.1.2020 § 7) 
 65101 Vaasa     
  
 Puh. 040 7642412  
  
   
 
 
 
 
 

Asia  
 
Kat-Metal Oy hakee ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaista ympäristölupaa jätteiden 
laitosmaista käsittelyä varten. Toiminnalle haetaan aloituslupaa mahdollisesta 
muutoksenhausta huolimatta. 

 
 

Luvan hakija  
 

Kat-Metal Oy 
Kolhontie 16 
66440 Tervajoki 
 
 
Toiminta ja sijainti 
 
Jätteen käsittelyhalli sijaitsee Vaasan kaupungin Tervajoen kylässä osoitteessa Vanhankyläntie 
2 kiinteistöllä 905-441-7-82. 

 
 

Luvan hakemisen peruste ja lupaviranomaisen toimivalta 
 

Laitokselle tarvitaan ympäristölupa ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulukon 2 kohdan 13f 
nojalla (ammattimainen tai laitosmainen jätteen käsittely). Ympäristönsuojeluasetuksen 2 §:n 1 
momentin kohdan 12f ja ympäristönsuojelulain 35 §:n mukaan lupa-asian ratkaisee kunnan 
ympäristönsuojeluviranomainen.  
 
 
Ympäristönsuojeluun liittyvät luvat ja päätökset 

 
Toiminnalla ei ole aikaisempaa ympäristölupaa. 

 
 
Alueen kaavoitustilanne ja ympäristö   
 
Alueella on voimassa 16.6.2014 hyväksytty asemakaava numero 1044, jossa laitosalue on 
osoitettu teollisuusrakennusten korttelialueeksi, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle 
erityisiä vaatimuksia (TY-1). Asemakaavan yleismääräysten mukaan alueen teollisuus- ja 
liiketoiminta ei saa aiheuttaa ympäristön kaavanmukaiselle asutukselle ilmanlaadullista haittaa 
tai muuta häiriötä eikä 55 dB(A) ylittävää melutasoa. Alueelle ei saa sijoittaa avoimia 
ulkovarastoja. 
 
Laitosalueen eteläpuolella on erillispientalojen korttelialueeksi osoitettua aluetta, jolle saa 
asumisen lisäksi sijoittaa ympäristöhäiriöitä aiheuttamattoman teollisuuden tiloja sekä liiketiloja 
enintään 40 % alueen rakennusoikeudesta. Laitosalueen kaakkoispuolella on puistoaluetta (VP) 
ja toimitilarakennusten korttelialue (KTY-1), jolle saa rakentaa liiketiloja, ympäristöhäiriöitä 
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aiheuttamattomia tuotanto- ja varastotiloja sekä palvelutiloja ja näiden yhteyteen enintään 
yhden asunnon tonttia kohden. Lännessä ja koillisessa laitosalue rajoittuu katu- ja tiealueisiin. 
Alueen lähiympäristössä on peltoalueita, asuinpientaloja sekä tuotantotiloja. Lähin 
asuinrakennus sijaitsee 50 metrin etäisyydellä jätteiden käsittelyhallista Vähänkyröntien 
itäpuolella. 
 
 
Tervajoen osayleiskaavassa 2020 alue kuuluu asemakaavoitettavaksi tarkoitettavaan 
alueeseen, jolle ei saa sijoittaa laitosta tai toimintaa, joka aiheuttaa kaavanmukaiselle 
asutukselle tai muulle ympäristölle häiritsevää melua, ilman pilaantumista tai muuta sellaista 
häiriötä. 
 
Laitosalue kuuluu Kyrönjokilaakson kulttuuriympäristön ja maiseman vaalimisen kannalta 
maakunnallisesti arvokkaaseen alueeseen, jolla rakentaminen ja ympäristöön kohdistuvat 
toimenpiteet on sovitettava maisemaan ja ympäristöön alueen maisemallisen erityisluonteen 
mukaisesti. 

 
Toiminta ei sijaitse pohjavesialueella eikä sellaisen läheisyydessä. Etäisyyttä Kyrönjokeen on 
noin 200 metriä. 
 
 
TOIMINNAN KUVAUS  
 
 
Käsiteltävät materiaalit 
 
Laitoksella käsitellään käytöstä poistettuja ajoneuvojen pakokaasukatalysaattoreita ja niiden 
osia vuosittain enintään 600 tonnia. Toiminnan tarkoituksena on erottaa katalysaattorien 
teräsosat (kuori ja kuoren sisäpuolinen tärinää vaimentava teräsverkko) katalysaattorin 
kennosta, joka koostuu keraamisesta massasta ja jalometallipinnoitteesta. Katalysaattoreissa 
käytettäviä jalometalleja ovat platina, palladium ja rodium. Yhdessä katalysaattorissa on 
jalometalleja katalysaattorin koosta riippuen yleensä 1-4 grammaa. 
 
Laitoksella käsitellään elektroniikkajätettä vuosittain enintään 1500 tonnia. Piirilevyt ja muut 
komponentit ovat peräisin tietokoneista ja teleliikennekeskuksista. 
 
Laitoksella vastaanotetaan ja välivarastoidaan akkujätettä. Vuosittain vastaanotettava 
lyijyakkujen määrä on enintään 1200 ja litiumakkujen määrä 150 tonnia. 

 
Ajoneuvojen turvatyynyjä vastaanotetaan ja deaktivoidaan enintään 25 000 kappaletta 
vuosittain. 
 
Kuparia, messinkiä, pronssia, lyijyä, alumiinia ja terästä vastaanotetaan yhteensä enintään 500 
tonnia vuodessa. 
 
Yhteensä jätteitä on laitoksella varastossa enintään 500 tonnia kerrallaan. 
 
 
Toiminnan järjestäminen 
 
Ympäristöhakemuksen liitteenä on toimitettu jätteen käsittelyn seuranta- ja 
tarkkailusuunnitelma. 
 
Käsittely alkaa jätteen vastaanoton yhteydessä tapahtuvalla saapumiskirjauksella, 
laaduntarkastuksella ja erottelulla metallikoostumuksen mukaisiin jakeisiin. Eri jakeilla on omat 
vastuuhenkilönsä, joilla on kokemusta kyseisen jakeen käsittelystä. 
Jätekuormat puretaan asfaltoidulla alueella. Kuljetuksiin käytetään IBC-kontteja ja IBC-konttien 
häkeissä olevia suursäkkejä. Akuille käytetään nestetiiviitä akkulaatikoita. 
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Mikäli ulkovarastointiin on tarvetta, tapahtuu se katoksessa tai looseissa, joissa on kolme 
seinäkettä.  
 
Jätteiden lajittelu ja käsittely sekä metallipitoisuuksien analysointi tapahtuu sisätiloissa. 
 

 
Pakokaasukatalysaattorit 
 
Katalysaattorit saapuvat laitokselle maantierahtina autopurkamoilta ja romupihoilta. Yritys 
noutaa omalla kuljetuskalustollaan pääosan katalysaattoreista. Saapuvat katalysaattorit on 
irrotettu pakoputkistosta purkamoilla. Katalysaattorit välivarastoidaan kuljetuskolleissa 
sisätiloissa ennen käsittelyä. 
 
Katalysaattorit lajitellaan niiden tyypin ja jalometallipitoisuuden mukaan. Katalysaattoreiden 
teräskuori leikataan auki alligaattorileikkurilla ja keraaminen sisällys tyhjennetään suursäkkiin. 
Kuoriosa käsitellään rautaromuna. Katalysaattorierän loputtua leikkuuasema ja sen 
lähiympäristö imuroidaan teollisuusimurilla ja kerätty pöly lisätään katalysaattorikeramiikkaa 
sisältävään suursäkkiin. 
 
Arvokkaimpien katalysaattorierien keraamiset sisällöt siirretään leikkuuasemalta imurilla 
analysointilinjastolle, jolla erän arvometallipitoisuudet määritetään. Kuulamyllyllä tapahtuvan 
hienonnuksen ja analysoinnin jälkeen jauhe siirtyy kuljettimella suursäkkiin. Linjastoon integroitu 
sykloni-imuri kerää käsittelyssä syntyvän katalysaattoripölyn. Syklonin jälkeen ilma puhalletaan 
suodatettuna takaisin hallin sisälle. Kennojauhe välivarastoidaan sisätiloissa kuormalavoille 
pakattuna ennen kuljetusta jatkokäsittelyyn (jalometallien erotteluun). 
 
 
Elektroniikkajäte 
 
Piirilevyt ja muut elektroniikkakomponentit tulevat laitokselle laitekoteloista irrotettuina. Levyt 
lajitellaan manuaalisesti niiden sisältämien komponenttien jalometallipitoisuuksien mukaisesti. 
Piirilevyistä irrotetaan käsin mahdolliset vaaralliset osat ja murskausta tai sulatusta haittaavat 
osat, kuten alumiinilevyt. Piirilevyt syötetään murskaimeen, jonka jälkeiseltä kuljettimelta rautaa 
sisältävät osat poimitaan eroon magneetilla. Murskausaseman ilmankäsittelyä varten on kaksi 
syklonierotinta. Syklonien jälkeen ilmavirta puhalletaan suodatinpatruunayksikön kautta takaisin 
hallin sisäilmaan. Elektroniikkajäte välivarastoidaan sisätiloissa. 
 
 
Turvatyynyjäte 
 
Turvatyynyt deaktivoidaan kytkemällä niiden virtajohdot tarkoitusta varten valmistettuun 
laukaisinlaitteeseen. Turvatyynyt laukaistaan suojakaapissa, joka estää irtokappaleiden 
hallitsemattoman leviämisen ja vapauttaa laukeamisessa syntyvän kaasun turvallisesti. 
Turvatyynyjen sisältämät metalliosat (alumiini ja ruostumaton teräs) sekä kierrätyskelpoiset 
muovilaadut toimitetaan uusiokäyttöön. Kierrätyskelvoton muovi toimitetaan poltettavaksi 
jätteenpolttolaitokselle. 
 
 
Akkujäte 
 
Akkujäte vastaanotetaan ja välivarastoidaan haponkestävästä muovista valmistetuissa 
konteissa. Yhteen konttiin mahtuu noin yksi tonni akkuja. Akkuja lajitellaan tarvittaessa, mutta 
muutoin niitä ei käsitellä. 
 
 
Metallit 
 
Metallijäte leikataan tarvittaessa pakkaamisen helpottamiseksi ja mahdollisten muoviosien 
irrottamiseksi alligaattorileikkurilla. 
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Käsiteltävien jätteiden varastointi 
 
Arvometallit ja niitä sisältävät jätteet varastoidaan sisätiloissa. Vähäarvoista metalliromua 
varastoidaan tarvittaessa suojakatoksessa tai betonielementeistä tehdyissä looseissa laitoksen 
piha-alueella. 

 
 
 

Ympäristökuormitus ja sen rajoittaminen 
 

Katalysaattoreiden ja elektroniikkajätteen lajittelussa ja purkamisessa ei käytetä kemikaaleja, 
polttoaineita tai vettä. Leikkaus- ja murskauslaitteen koneistossa on muutamia kymmeniä litroja 
hydrauliikkaöljyä suljetussa kierrossa. Kuormalavoilla olevaa materiaalia siirrellään diesel- ja 
nestekaasukäyttöisillä trukeilla. Hallitilassa on betonilattiat. Tilassa on lattiakaivot, jotka on 
viemäröity kaupungin jätevesiviemäriin. 
 
Pölyn joutumista ulkoilmaan estetään puhdistamalla poistoilma pölysykloneilla ja suodattimilla. 
Poistoilma puhalletaan takaisin hallitilaan, josta se poistuu normaalin ilmanvaihdon kautta. 
 
Elektroniikkajätteen mukana mahdollisesti tulevat koteloiden osat ja muu jalometallien 
talteenottoon kelpaamaton jäte kerätään erilleen ja toimitetaan ko. jätteelle sopivaan 
kierrätykseen tai muuhun käsittelyyn. 
 
Jäteakuista mahdollisesti vuotavat hapot pidättyvät kuljetuskontteihin. 
 
Dieseltrukkien polttoaine varastoidaan valumasuoja-altaallisessa 450 litran suuruisessa 
säiliössä. 
 
Materiaalin tuonti ja poiskuljetus tapahtuu pääosin kuorma- tai jakeluautoilla, joista aiheutuu 
vähäistä liikennemelua. Kuljetukset tapahtuvat pääsääntöisesti kello 7-17. Pölynpoistosta 
aiheutuu puhallusääntä. Turvatyynyjen deaktivoinnista aiheutuu iskumaista ääntä. Äänen 
leviämistä vaimentavat suojakaappi ja hallitilan seinät. 
 
Käsittelylaitoksen alue aidataan ja sinne luvaton pääsy ajoneuvoilla estetään. 
 
 
Toiminnassa syntyvät jätteet 
 
Toiminnassa syntyy vuosittain noin 20 tonnia pakkausjätteitä, jotka ovat valtaosaltaan puuta tai 
puupohjaisia materiaaleja. Muovijätettä syntyy noin kolme tonnia vuodessa. Lajitellut jätteet 
toimitetaan hyödynnettäviksi jätehuoltoyrityksen kautta. 
 
 
 
Paras käyttökelpoinen tekniikka ja ympäristön kannalta paras käytäntö 
 
Toiminnanharjoittajalla on käytössä sertifioitu ISO 14001 ympäristöjärjestelmä ja vuoden 2020 
alusta alkaen käytössä romualalle suunniteltu toiminnanohjausjärjestelmä Reccu. Yritys kuuluu 
Suomen Romukauppiaiden Liittoon ja osallistuu sen järjestämiin tapahtumiin. 
 
Yrityksen palveluksessa on henkilöitä, joilla on useiden vuosien työkokemus jätteiden 
käsittelystä. Tarpeiden mukaan henkilöstö osallistuu mm. alan työturvallisuutta ja lainsäädäntöä 
käsitteleviin koulutuksiin. 
 
Kiinteistön ilmanvaihtojärjestelmässä on lämmön talteenotto ja kiinteistö on liitetty 
kunnallistekniikkaan. Käsittelyhallissa on savunilmaisimia, paloposti ja käsisammuttimia. 
Liikenne- ja ulkovarastoalue on asfaltoitu. 
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ASIAN KÄSITTELY  

  
Hakemuksen vireille tulo  

  
Ympäristölupahakemus on tullut vireille 1.11.2019 saapuneella hakemuksella. Hakemusta on 
täydennetty 27.11.2019, 20.1. ja 21.1.2020. 

 
 

Hakemuksen vireille tulosta tiedottaminen  
  
 Ympäristölupahakemuksen vireille tulosta on ilmoitettu kirjeitse laitoksen naapurikiinteistöjen 

omistajille ja haltijoille sekä Vaasan kaupungin virallisella ilmoitustaululla ja internet-sivuilla 
5.11.–4.12.2019. 

 
 

Hakemuksesta pyydetyt lausunnot   
 
Ympäristölupahakemuksesta on pyydetty lausunto Vaasan kaupungin 
terveydensuojeluviranomaiselta, kaupungin kaavoitukselta sekä Etelä-Pohjanmaan ELY-
keskukselta. 
 
Terveydensuojeluviranomaisen lausunnossa todetaan, että tavanomaisten jätteiden 
varastointi on järjestettävä siististi eikä niitä saa kerätä suuria määriä tontille. Käsiteltävät jätteet 
on varastoitava sisätiloissa asianmukaisissa astioissa. Akku- ja elektroniikkajätteet on 
varastoitava nestetiiviissä konteissa, akkujätteiden konttien tulee olla haponkestäviä. Toiminta 
on järjestettävä siten, ettei siitä aiheudu terveyshaittoja esim. melu- tai pölypäästöjen vuoksi. 
Pölypäästön määrä ja syklonien erotuskyky on selvitettävä. Jätteiden tuominen laitoksen 
alueelle täytyy tapahtua henkilökunnan valvonnassa. 
 
Vaasan kaupungin kaavoitus huomauttaa, että jätteiden ulkovarastoinnista tulee antaa 
lupaehto ja että toiminnan aiheuttama melutaso ei saa aiheuttaa häiriötä asuinalueilla. 
 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ei ole antanut asiasta lausuntoa. 

 
 

Muistutukset ja mielipiteet 
 
Ympäristölupahakemuksen johdosta on jätetty yksi muistutus. 
 
AA toteaa muistutuksessaan, että jätteenkäsittely tulisi sijoittaa kauemmaksi nykyisestä ja 
suunnitellusta asuinalueesta, eikä toiminta mahdollisesti ole edes asemakaavan mukaista. 
Jätteiden käsittely alentaa lähialueiden asuintonttien arvostusta ja mahdollisesti estää laitoksen 
naapuriin kaavoitetun erillispientalojen korttelialueen rakentamisen. Toiminnasta ja 
lisääntyvästä liikenteestä aiheutuvat melu- ja ilmapäästöt aiheuttavat haittoja eikä jätteiden 
käsittelyprosessista syntyviin päästöihin ja teknisiin häiriötilanteisiin mahdollisesti ole varauduttu 
riittävästi. Muistutuksen mukaan vaarallisten jätteiden käsittely ja varastointi ei sovi 
maaseutumaiselle pientaloalueelle ja laitoksen sijoittaminen aiotulle paikalle on ristiriidassa 
jätelain sekä maankäyttö- ja rakennuslain kanssa. 
 
 
Hakijan vastine 
 
Terveydensuojeluviranomaisen lausunnon johdosta hakija toteaa, toiminnassa 
muodostuvat jätteet kuljetetaan pois säännöllisesti, eikä niitä anneta kertyä suuria määriä. 
Käsiteltävien jätteiden säilytykseen käytetään tiiviitä astioita, akuille haponkestävästä muovista 
valmistettuja nestetiiviitä akkulaatikoita. Elektroniikkaromu ei sisällä nesteitä, joten niiden 
säilytykseen voidaan käyttää suursäkkejä. 
Metallijätteen siirtelystä ja kuormauksesta piha-alueella tulee väistämättä jonkin verran melua. 
Varsinainen käsittely tapahtuu kuitenkin hallissa sisällä. Elektroniikan murskauksessa ja 
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katalysaattoreiden purkamisessa syntyvää pölyä hallitaan syklonierottimin ja suodattimin, eikä 
prosessista puhalleta ilmaa suoraan ulos vaan se palautetaan halliin sisälle. Pölyn hallinnan 
osalta lupahakemusta on täydennetty. 
 
 
Vaasan kaupungin kaavoituksen huomautuksen johdosta hakija viittaa 
terveydensuojeluviranomaisen lausuntoon antamaansa vastineeseen. 
 
AA:n muistutuksen johdosta hakija toteaa, että laitos sijaitsee asemakaava-alueen 
harvemmin asutulla osalla vilkkaan risteyksen läheisyydessä. Lähin asuintalo sijaitsee 
Vähänkyröntien vastakkaisella puolella ja melun leviämistä sinne estää käsittelyhalli, jonka 
takana kuormaukset ja lastaukset tapahtuvat. Läheisyydessä sijaitsee myös tekstiilivalmistaja, 
autoverhoomo ja autokorjaamo. Alueen soveltuvuus teolliseen yritystoimintaan on ratkaistu 
asemakaavaprosessissa, eikä kaavan mahdollistamien erillispientalojen rakentamista ole 
aloitettu. 
Jätteiden käsittely tapahtuu hallitusti sisällä hallissa, eikä siitä aiheudu melu- tai pölyhaittoja 
naapurustoon. Kuljetuksista ja trukeista piha-alueella aiheutuu väistämättä pakokaasupäästöjä, 
joita minimoidaan pitämällä kuljetuserät mahdollisimman suurina. Muut laitteet toimivat sähköllä 
eikä prosesseissa käytetä mitään kemikaaleja, joista voisi aiheutua vuotoja tai kaasuuntumista. 
Vaarallisinta vastaanotettavaa jätettä ovat akut. 
Sijainti asutuksen ja muiden yritysten läheisyydessä edistää palvelun saavutettavuutta.  
 
 
 
Tarkastuskäynnit 
 
Lupavalmistelija on tutustunut laitosalueeseen 29.10.2019. 
 

 
 

RATKAISU 
 
Rakennus- ja ympäristölautakunta on tutkinut lupahakemuksen ja ympäristöluvan myöntämis-
edellytykset sekä päättää myöntää Kat-Metal Oy:lle ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ym-
päristöluvan jätteen käsittelylle Vaasan Tervajoen kylässä kiinteistöllä 905-441-7-82 edellyttäen, 
että seuraavia luvan myöntämisen edellytysten varmistamiseksi sekä laitoksen valvonnan 
kannalta tarpeellisia lupamääräyksiä noudatetaan. 
 
Vastaus annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin 
 
Terveydensuojeluviranomaisen lausunto on huomioitu lupaehdoissa 2, 3, 5 ja 6. 
Elektroniikkajäte ei sisällä nesteitä, joten varastointi ei vaadi nestetiiviitä kontteja. 
 
Vaasan kaupungin kaavoituksen huomautus on huomioitu lupaehdoissa 3 ja 6. 
 
AA:n muistutus on huomioitu lupaehdoissa 3 ja 6. Vaasan kaupungin kaavoitus ei ole 
huomautuksessaan pitänyt toimintaa asemakaavan vastaisena, kunhan ulkovarastoinnille ja 
melulle asetetaan riittävät lupaehdot. Asemakaava mahdollistaa yritystoiminnan myös 
toistaiseksi rakentamattomalla erillispientalojen korttelialueella. Syklonierottimien ja 
patruunasuodatinyksikön puhdistama ilma palautetaan käsittelyhallin sisälle. Toiminta lisää 
alueen liikennettä ja pakokaasupäästöjä, lisäys on kuitenkin vähäinen suhteessa viereisen 
Vähänkyröntien liikennemääriin. 

  
 

Lupamääräykset 
 

Käsiteltävät jätteet 
 

1. Laitoksella saa käsitellä pakokaasukatalysaattoreita ja niiden osia (jäteluokat 16 08 01 ja 16 
08 02*) enintään 600 tonnia vuodessa, elektroniikkajätettä (jäteluokka 16 02 13*, 16 02 14 
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ja 16 02 16) enintään 1500 tonnia vuodessa, akkujätettä (16 06 01* ja 16 06 05) enintään 
1350 tonnia vuodessa, metallijätettä (16 01 18, 16 02 16, 17 04 01 ja 17 04 02) enintään 
500 tonnia vuodessa ja turvatyynyjätettä (16 01 10*) enintään 25 000 kappaletta vuodessa. 
Mikäli laitokselle tuodaan muuta jätettä, on se viipymättä palautettava jätteen haltijalle tai 
toimitettava laitokseen, jonka ympäristöluvassa kyseisen jätteen vastaanotto on sallittu. 
(YSL 49, 52, 58 §, JL 6, 12, 13 §, JA 4 §) 

 
 
Vastaanotto ja käsittely 
 
2. Materiaalisiirtoja piha-alueella saadaan tehdä arkisin klo 7-17 välisenä aikana. (YSL 49, 52 

§, NaapL 17 §) 
 
3. Jätemateriaalia on käsiteltävä hallitusti siten, ettei sitä leviä ympäristöön eikä sen 

välivarastointi aiheuta pölyämistä, roskaantumista, valumia maaperään tai maisemahaittoja. 
Ulkona jätemateriaalia saa varastoida ainoastaan katoksissa tai kiinteäseinäisissä 
looseissa, joissa on seinät kolmella sivulla ja avoin seinä on laitoksen piha-alueen 
suuntaan. Looseissa varastointi ei saa ylittää seinien korkeutta. Varastointi siirtolavoilla ja 
merikonteissa on kiellettyä. Jätteitä saa varastoida ainoastaan asfaltti- tai betonipohjaisilla 
alustoilla. (YSL 49, 52 §, JL 13, 72, 73 §, JA 7 §, NaapL 17 §) 

 
4. Laitoksella saa varastoida kerrallaan enintään 500 tonnia jätemateriaalia. Turvatyynyjä saa 

varastoida ainoastaan lukitussa räjähdysainekontissa. Akkujätettä saa varastoida 
ainoastaan haponkestävissä tiiviissä konteissa sisätiloissa. Samaa jäte-erää saa varastoida 
laitoksella enintään kolmen vuoden ajan ennen sen käsittelyä. (YSL 49, 52 §, JL 13 §, VNa 
331/2013 3 §) 

 
5. Materiaalien käsittelyyn liittyvässä pölynpoistossa on käytettävä syklonierottimia tai muuta 

vähintään yhtä tehokasta tekniikkaa pölyn erottamiseksi. Pölyn erotuksen tehokkuutta on 
tarkkailtava säännöllisesti. Puhdistettu ilma on johdettava halliin sisälle, eikä sitä saa johtaa 
prosessista suoraan ulos. (YSL 49, 52 §) 

 
6. Toiminnan aiheuttama melutaso ei saa ylittää asumiseen käytettävillä alueilla klo 7-22 

keskiäänitasoa 55 dB eikä klo 22-7 keskiäänitasoa 50 dB. Jos melu on luonteeltaan 
iskumaista tai kapeakaistaista, sallittu äänenpaine on 5 dB edellä mainittuja tasoja 
alhaisempi. (YSL 52 §, NaapL 17 §, VNp 993/1992 2, 4 §) 

 
7. Toiminnassa syntyvät jätteet on lajiteltava ja säilytettävä toisistaan erillään. 

Hyödyntämiskelpoiset jätteet on toimitettava hyödynnettäviksi. (YSL 58 §, JL 8, 13, 15 §, JA 
12 §) 

 
 
Seuranta ja raportointi 
 
8. Toiminnalle on nimettävä vastuuhenkilö, jonka yhteystiedot on ilmoitettava Vaasan 

kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Tiedot on tarvittaessa päivitettävä. (YSL 62 §, 
JL 141 §) 

 
9. Laitoksella käsitellyistä jätemateriaaleista on pidettävä kirjanpitoa. Kirjanpidosta tulee ilmetä 

vähintään laitoksella käsiteltyjen jätteiden laatu, määrä, alkuperä, toimituspaikka sekä 
vuodenvaihteen varastotilanne. Kirjanpitotietoja tulee säilyttää kuusi vuotta. 
Kirjanpitotietojen tulee olla lupaviranomaisen saatavilla. (YSL 62 §, JL 118, 119, 122 §, JA 
22 §) 

 
10. Toiminnanharjoittajan tulee tarvittaessa päivittää jätteiden käsittelyn seurannan ja tarkkailun 

järjestämisestä laadittua suunnitelmaa ja siihen liittyvää ohjeistusta. (JL 120 §, JA 25 §) 
 
11. Laitoksella tapahtuvista olennaisista muutoksista, toiminnan lopettamisesta sekä 

toiminnasta aiheutuneista poikkeuksellisista päästöistä on viipymättä ilmoitettava Vaasan 
kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 62, 94 §, JA 13 §) 
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Vakuus 
 
12. Toiminnanharjoittajan on asetettava 30 000 euron suuruinen vakuus jätehuollon 

varmistamiseksi. Vakuuden antajan on oltava luotto-, vakuutus- tai muu ammattimainen 
rahoituslaitos, jolla on kotipaikka Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa. Vakuus 
on asetettava ennen jätteen vastaanoton aloittamista. (YSL 59, 60, 61 §) 

 
 
Luvan myöntämisen perustelut 
 
 
Yleiset perustelut 
 
Kat-Metal Oy:n Vaasan Tervajoen kylässä kiinteistöllä 905-441-7-82 sijaitsevan jätteen 
käsittelyn vaatimat rakenteet ja toiminta voidaan toteuttaa ympäristölupahakemuksen 
mukaisesti ilman, että toiminnasta aiheutuu yksin tai yhdessä muiden alueella sijaitsevien 
toimintojen kanssa ympäristöhaittoja tai naapureille kohtuutonta häiriötä, mikäli laitos ja sen 
toiminta toteutetaan tämän päätöksen mukaisesti (NaapL 17 §). Laitos täyttää tällöin myös muut 
ympäristönsuojelulaissa ja jätelaissa toiminnalle asetetut vaatimukset (YSL 48 ja 49 §, JL 8 ja 
13 §). Toiminnalle ei ole kaavoituksen asettamia esteitä. 
Toiminnanharjoittajan palveluksessa olevilla henkilöillä on useiden vuosien työkokemus jätteen 
kierrätyksestä, joten käytettävissä on riittävä asiantuntemus katalysaattori-, elektroniikka- ja 
akkujätteen käsittelyä varten. Ennen turvatyynyjen deaktivoinnin aloittamista 
toiminnanharjoittajan on hankittava käyttöönsä räjähdysainelainsäädännön vaatima pätevyys. 
 
 
 
Lupamääräysten perustelut 
 
Jätteen käsittelyä tai hyödyntämistä koskeva lupa voidaan rajoittaa tietynlaisen jätteen 
käsittelyyn tai hyödyntämiseen. Tuotavien jätteiden laatua on valvottava. Laitokselle saa tuoda 
ainoastaan laitoksella käsittelykelpoista jätettä. (lupamääräys 1) 
 
Liikenne laitosalueelle on järjestetty asuinalueen läpi. Liikennöinnin ja tavarankäsittelyn ajallinen 
rajoittaminen on tarpeen asuinalueeseen kohdistuvan häiriön vähentämiseksi. (lupamääräys 2) 
 
Jätteen haltijan on käsiteltävä jätettä huolellisesti. Toiminnasta ei saa aiheutua ympäristön 
pilaantumista, terveyshaittaa tai maisemallista haittaa. (lupamääräys 3) 
 
Varastointimäärän rajoitus on tarpeen maisemallisen haitan ja roskaantumisen estämiseksi. 
Jätteen varastointi yli kolmen vuoden ajan ennen sen käsittelyä on kaatopaikkatoimintaa. 
(lupamääräys 4) 
 
Määräys pölyn poistosta on tarpeen pölypäästön estämiseksi ulkoilmaan. (lupamääräys 5) 
 
Valtioneuvoston päätöksessä määrätyt melutasot eivät saa ylittyä asuinalueella. (lupamääräys 
6) 
 
Toiminnassa syntyvä jäte on hyödynnettävä, käsiteltävä tai loppusijoitettava jätelajille sopivalla 
tavalla ja tarkoitukseen soveltuvassa laitoksessa. (lupamääräys 7) 
 
Jätteen käsittelylaitoksella tulee olla vastaava hoitaja, joka huolehtii toimipaikan ja käytettävän 
laitteiston kunnossapidosta sekä toiminnan tarkkailusta. (lupamääräys 8) 
 
Materiaalikirjanpito on tarpeen valvonnan toteuttamiseksi. Jätettä saa luovuttaa ainoastaan 
jätehuoltorekisteriin merkitylle jätteen kuljettajalle tai laitokselle, jolla on lupa vastaanottaa 
kyseessä olevaa jätettä. (lupamääräys 9) 
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Jätteen hallittu käsittely edellyttää toiminnan suunnitelmallista seurantaa ja tarkkailua. 
(lupamääräys 10) 
 
Toiminnan muutoksista ja lopettamisesta sekä häiriötilanteista ilmoittaminen on tarpeen 
mahdollisten ympäristö- ja terveysriskien arvioimiseksi sekä tarvittavien toimenpiteiden 
määrittelemiseksi. (lupamääräys 11) 
 
Toiminnanharjoittajalta vaadittava vakuus on tarpeen asianmukaisen jätehuollon 
varmistamiseksi. (lupamääräys 12) 

 
 

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET 
 
Ympäristönsuojelulaki (YSL) 6-8, 16, 20, 27, 29, 34-35, 42-44, 48-49, 51-53, 58-62, 199 § 
Ympäristönsuojeluasetus (YSA) 2, 11, 13-15, 20 § 
Laki eräistä naapuruussuhteista (NaapL) 17 § 
Jätelaki (JL) 6, 8, 12-13, 15, 72-73, 118-120, 122, 141 § 
Jäteasetus (JA) 4, 7, 12-13, 22, 25 § 
Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (331/2013) 3 § 
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992) 2, 4 § 
 
 
 
PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO  
 
Tämä päätös on voimassa toistaiseksi. Mikäli laitoksen toiminta muuttuu olennaisesti, tulee 
laitokselle hakea ympäristönsuojelulain 27 §:n mukainen ympäristölupa. Toimintaa ei saa tällöin 
muutettuna jatkaa ennen kuin siihen myönnetty lupa on saanut lain voiman, ellei 
ympäristönsuojelulain 199 §:stä muuta johdu. 
 
Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla tämän lupapäätöksen 
määräyksiä ankarampia tai lupapäätöksestä poikkeavia säännöksiä päätöksen voimassaolosta 
tai tarkistamisesta, on asetusta tämän päätöksen estämättä noudatettava. 
 
 
 
PÄÄTÖKSEN NOUDATTAMINEN MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA 
 
Rakennus- ja ympäristölautakunta määrää luvan hakijan pyynnöstä, että toiminta voidaan 
muutoksenhausta huolimatta aloittaa lupapäätöstä noudattaen, jos hakija asettaa 10 000 euron 
hyväksyttävän vakuuden ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai 
lupamääräysten muuttamisen varalle. 
 
Muutoksenhakutuomioistuin voi kieltää päätöksen toimeenpanon. 
 
Päätöksen perustelut 
 
Hakija perustelee aloituslupaa yrityksen nykyisen toimipisteen tilanpuutteella ja siitä johtuvasta 
piha-alueen epäsiisteydestä. 
 
Toiminnan aloittaminen ei aiheuta sellaisia haitallisia muutoksia, jotka tekisivät muutoksenhaun 
hyödyttömäksi. Toiminnan ympäristövaikutukset ovat luonteeltaan sellaisia, joita voidaan 
tehokkaasti estää lupamääräyksillä. Alueelle mahdollisesti rakennettavat rakenteet voidaan 
tarvittaessa purkaa ja alue ottaa muuhun käyttöön. 
 

 
 
 
 
 



 10 

PÄÄTÖKSESTÄ KUULUTTAMINEN  
 
Rakennus- ja ympäristölautakunta antaa tämän päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella 
ympäristönsuojelulain 85 §:n mukaisesti. 
 
 
 
MUUTOKSEN HAKU  
 
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeudelta. Muutosta 
saavat hakea kirjallisella valituksella luvan hakija ja ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa kos-
kea, kaupunginhallitus ja ne viranomaiset, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua sekä 
eräät rekisteröidyt yhdistykset ja säätiöt (YSL 191 §). Päätöksestä perittävää maksua koskevat 
oikaisuvaatimukset tehdään Vaasan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalle. 
Valitusosoitus on liitteenä.  
 
 
 
KÄSITTELYMAKSU 
 
Päätöksestä peritään 3200 €:n suuruinen käsittelymaksu. (Vaasan kaupungin rakennus- ja 
ympäristölautakunnan 21.6.2016 hyväksymä taksa, liite 1, kohta 12f). 
       

 
 
 
 
 
 

 
Rakennus- ja ympäristölautakunnan puheenjohtaja  Johan Ångerman   

 
  
 
 
 
 
  

Ympäristötoimen johtaja      Christer Hangelin   
 
 
 
 

Päätös:  hakijalle  
 
Tiedoksi:  Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
  Muistuttaja AA 
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VALITUSOSOITUS  
 
Valitusviranomainen  
Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitus on 
tehtävä kirjallisesti.  
 
Valitusaika  
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaantipäivästä. Ajan laskeminen alkaa 
seitsemäntenä päivänä päätöksestä annetun kuulutuksen julkaisupäivästä viranomaisen verkkosivulla.  
Jos päätös on annettu tiedoksi muulle henkilölle kuin asianosaiselle tai tämän edustajalle (sijaistiedoksianto), 
katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi kolmantena päivänä sijaistiedoksiantoa koskevan 
tiedoksiantotodistuksen osoittamasta päivästä.  
 
Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen  
Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava seuraavat asiat:  
- päätös, johon muutosta haetaan  
- valittajan nimi ja kotikunta  
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa  
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta, mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi ja millä perusteilla 
muutosta vaaditaan.  
 
Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana 
on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.  
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.  
 
Valituskirjelmän liitteet  
Valituskirjelmään on liitettävä:  
- valituksenalainen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä  
- tiedoksisaantitodistus tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta  
- asiamiehen valtakirja, mikäli asiamiehenä ei toimi asianajaja tai yleinen oikeusavustaja  
- mahdolliset asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu 
viranomaiselle.  
 
Valituskirjelmän toimittaminen  
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa Vaasan hallinto-oikeudelle.  
Valituksen voi toimittaa henkilökohtaisesti, postitse maksettuna postilähetyksenä, sähköisellä 
tiedonsiirtomenetelmällä taikka asiamiestä tai lähettiä käyttäen. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai 
sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla. Valituksen on saavuttava viranomaiselle virka-aikana 
ennen 30 päivän valitusajan päättymistä.  
Oikeuslaitoksen Internet-sivuilla on tarkemmat ohjeet asiakirjojen toimittamisesta sähköisesti: 
http://www.oikeus.fi/fi/index/oikeuslaitos/asiakirjojentoimittaminen.html  
 
Yhteystiedot  
 
Vaasan hallinto-oikeus  
Osoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs 
Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa  
Puhelinvaihde: 029 56 42611 
Telefax: 029 56 42760  
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi  
Virka-aika klo 8.00 - 16.15 
 

http://www.oikeus.fi/fi/index/oikeuslaitos/asiakirjojentoimittaminen.html

