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YMPÄRISTÖLUPA

Annettu julkipanon jälkeen

ASIA
Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 27§ mukaisesta ympäristölupahakemuksesta betonijätteen
ja asfalttijätteen lyhytaikaiseen varastointiin, ennen kierrätykseen toimittamista.
HAKIJA
Pihatyö Perkkalainen Ky
Järveläntie 293
62500 Evijärvi
LUVAN HAKEMISEN PERUSTE
Ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) 27 §:n mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa
aiheauttavaan toimintaan on oltava lupa. Lupa tarvitaan ympäristönsuojelulain (527/2014) liitteen
2) kohdan 13) mukaisesti jätteiden ammattimaiseen tai laitosmaiseen käsittelyyn.
TOIMINTA
Betonijätteen ja asfalttijätteen lyhytaikainen varastointi.
TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 22§ mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen huolehtii
lain mukaisista lupa- ja valvontatehtävistä. Ympäristönsuojelulain (527/2014) 34§ 2 momentin
mukaisesti asian ratkaisee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, jona toimii Evijärven kunnassa
1.1.2020 voimaan tulleen hallintosäännön mukaisesti 27§ tekninen lautakunta.
Ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 2§ kohdan 12b) mukaisesti kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisessa käsiteltävät lupa-asiat: pilaantumattoman maa-ainesjätteen,
betoni-, tiili- tai asfalttijätteen tai pysyvän jätteen muu käsittely kuin sijoittaminen kaatopaikalle,
kun käsiteltävä määrä on alle 50 000 tonnia vuodessa ja ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 2§
kohdan 12f) muu kuin ympäristönsuojeluasetuksen 2 § a–e alakohdassa taikka 1§:n 13 kohdan a ja
d–g alakohdassa tarkoitettu jätelain soveltamisalaan kuuluvan jätteen käsittely, joka on
ammattimaista tai laitosmaista ja jossa käsitellään jätettä alle 20 000 tonnia vuodessa.
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää luvan toiminnan aloittamiselle
muutoksenhausta huolimatta ympäristönsuojelulain (527/2014) 199§ perusteella.
ASIAN VIREILLE TULO
Hakemus on tullut vireille 14.4.2021. Hakemusta on täydennetty 5.5.2021, 6.7.2021, 25.9.2021 ja
16.10.2021.

ALUEEN KAAVOITUSTILANNE JA MUUT LUVAT
Alueella ei ole voimassa yleis- tai asemakaavaa ja se on maa- ja metsätalousvaltaista hajaasutusaluetta. Voimassa olevassa Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavassa Nauriskallion alue on
merkitty kalliokiviaineksen ottamisalueeksi.
Kiinteistöllä Nauriskallio 052-402-0003-0180 on Evijärven teknisen lautakunnan toimesta 9.6.2015
Pihatyö Juha Perkkalainen Ky:lle myönnetyt luvat maa-aineksen ottamiseen 10 vuoden ajalle ja
toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa murskausaseman toiminalle.
SIJAINTIPAIKKA JA YMPÄRISTÖ
Alue sijoittuu kantatie nro 63 :n läheisyyteen. Välivarastointi sijoittuu Juha Perkkalaisen
omistamalla kiinteistöllä 052-402-0003-0180 alueelle, jossa kalliokiviaineksen murskaus on
lopetettu, mutta kallion louhinta ja murskeen tekeminen jatkuvat varastointialueen länsikaakkoispuolella. Varastointikenttää ympäröivät kalliokiviseinämät.
Hakemuksen mukaan naapurikiinteistöllä Kalliokanagas 052-402-0003-0175 sijaitseva
kalliokivilouhos sijoittuu alueen luoteispuolelle. Naapurikiinteistön rajaan varastointikentästä on
matkaa noin 20 m.
Toiminta ei sijoitu tärkeälle pohjavesialueelle. Alueella ei sijaitse luonnonsuojelualueita tai kohteita eikä alueella esiinny huomioitavia luontotyyppejä tai monimuotoisuuden kannalta
huomioitavia kohteita Lähin asuinrakennus sijaitsee noin 1,1 kilometrin päässä kohteesta ja lähin
turkistarha sijaitsee noin 800 metrin etäisyydellä kohteesta. Kantatielle nro 63 on metsäautotietä
pitkin noin 800m.
HAKEMUKSEN MUKAINEN TOIMINTA
Ympäristölupahakemuksen asiakirjojen mukaan välivarastointikentällä tullaan välivarastoimaan
lyhytaikaisesti betoni- ja asfalttijätettä. Varastointiaika on maksimissaan yksi vuosi. Asfaltti- ja
betonijätteet toimitetaan vuosittain Sundström Oy:lle, jolla on voimassa olevat luvat tavaran
jatkokäsittelylle. Materiaalit sijoitetaan välivarastolla tiiviille murskepedille siten, ettei
pintavaluntaa ympäristöön tapahdu. Toiminnassa ei käytetä vettä. Liikenne alueelle hoidetaan
Nauriskankaan metsäautotien kautta.

Jätejae

Jätekoodi

Määrä (t)

Maksimi
varastointimäärä
(t)

Asfaltti

17 03 02

250

250

Betoni

17 01 01

250

250

VARASTOINTIKENTÄN RAKENTEET
Hakemuksessa on esitetty varastointialueen leikkaus- ja asemakuvat. Asemakuvan mukaan
välivarastointikenttä on 30 m x 30 m kokoinen varastokenttä. Leikkauskuvan ja hakemuksen
mukaan moreenin päälle laitetaan jakavaan kerrokseen kalliomursketta raekoolta 0-65 mm, jonka
päälle laitetaan raekoon 0-32 mm kalliomursketta. Kaivannon pohjalle laitetaan N2 luokan
suodatinkangas. Murskekerros tiivistetään. Hakemusasiakirjojen mukaan kentän laidat tulevat
korkeammiksi reunoilta, joka estää valumia ympäristöön. Varastointikenttää ympäröivät
kalliokiviseinät.
YMPÄRISTÖN KUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN
Päästöt ilmaan
Hakijan mukaan päästöjä ilmaan syntyy lähinnä pölynä tavaraa käsitellessä.
Melu ja tärinä
Hakijan mukaan melua syntyy kuorma-auton ja pyöräkuormaimen käydessä. Tärinää ei synny.
Toiminnassa syntyvät jätteet ja niiden käsittely
Hakijan mukaan toiminnassa ei synny jätettä.
Toiminnan tarkkailu ja raportointi
Hakijan mukaan toimintaa tarkkaillaan koko prosessin ajan, havaitut puutteet korjataan välittömästi.
Tarvittaessa raportoidaan ympäristöasiasta vastaavalle viranomaiselle.
Arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan (bat) sekä ympäristön kannalta parhaiden
käytäntöjen (bep) soveltamisesta
Hakijan mukaan kohteessa sovelletaan parasta käyttökelpoista tekniikkaa ja käytäntöjä. Koneet ja
laitteet pidetään vaatimusten edellyttämässä kunnossa.
HAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tiedottaminen
Hakemuksesta on kuulutettu kunnan virallisella ilmoitustaululla 2.8.-2.9.2021. Kuulutus on
julkaistu Evijärven kunnan kotisivuilla internetissä. Lähialueen kiinteistölle on annettu tieto
erikseen lähetetyillä kirjeillä. Asiakirjat ovat olleet kuulutuksen ajan nähtävillä Evijärven kunnan
teknisessä toimistossa.
Tarkastukset
Ympäristösihteeri Eeva-Maija Savola on suorittanut kohteessa tarkastuskäynnin 5.5.2021.
Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuollon terveystarkastaja Päivi Turunen on tutustunut
kohteeseen 13.9.2021.

Lausunnot
Hakemuksesta on pyydetty ympäristöterveysviranomaisen lausunto. Lausunto on annettu 28.9.2021.
Terveystarkastaja toteaa lausunnossaan seuraavaa: Toimintaa tulee harjoittaa niin, ettei siitä
aiheudu TsL 1§:n mukaista terveyshaittaa elinympäristölle. TsL2§:n mukaan toiminta on
suunniteltava ja järjestettävä siten, että väestön ja yksilön terveyttä ylläpidetään ja edistetään.
Toimintaa on harjoitettava siten, että terveyshaittojen syntyminen mahdollisuuksien mukaan estyy.
Muistutukset
Hakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia.
Hakijan kuuleminen ja vastine
Seinäjoen ympäristöterveydenhuollon lausunto 15.10.2021 vastineen antoa varten. Hakija ilmoitti,
ettei jätä vastinetta.
YMPÄRISTÖVIRANOMAISEN RATKAISU
Evijärven tekninen lautakunta myöntää Pihatyö Perkkalainen Ky:lle ympäristönsuojelulain 27 §:n
mukaisen ympäristöluvan betoni- ja asfalttijätteen lyhytaikaiseen välivarastointiin kiinteistöllä 052402-3-180 Nauriskallio edellyttäen, että toiminta toteutetaan ja ylläpidetään hakemuksessa
esitettyjen tietojen mukaisesti ja toiminnassa noudatetaan seuraavia lupamääräyksiä:
Lupamääräykset:
Toimintaa koskevat yleiset lupamääräykset
1. Välivarastointikentällä voidaan välivarastoida lyhytaikaisesti tämän päätöksen kohdassa 8.
esitettyjä betoni- ja asfalttijakeita enintään 250t kutakin jaelaatua kohti.
Enimmäiskertavarastointimäärä on yhteensä enintään 500 tonnia. Välivarastoitavat jätteet
tulee toimittaa edelleen käsiteltäväksi viipymättä, kuitenkin viimeistään kolmen vuoden
kuluttua jätteen vastaanottamisesta alueelle. (YSL (527/2014) 52§, 58§, VNA (713/2014) 15
§, JL (646/2011) 13§, VNA (331/2013) 3§)
2. Välivarastoitava betoni- ja asfalttijäte tulee varastoida vain sille erikseen rakennetulla
välivarastointikentällä. (YSL (527/2014) 16§, 17§ 52§)
3. Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä välivarastolle vastaanotettavista jätteistä sekä niiden
laadusta ja määrästä. Vastaanotettavassa betonijätteessä ei saa olla PCB- tai lyijypitoisia
saumanauhoja tai eristeitä. Betonijätettä ei saa tuoda työmailta, joilla syntyy asbestijätettä
eikä työmailta, joilla ei ole tehty asianmukaista asbestikartoitusta. Alueelle vastaanotettava
jäteasfaltti ei saa sisältää ympäristölle ja terveydelle haitallisia tai vaarallisia aineita. Ennen
jäte-erän vastaanottoa tulee varmistua sen vastaanottokelpoisuudesta. Mikäli jätteen
vastaanotto- ja hyödyntämiskelpoisuudesta ei voida varmistua, jätettä ei saa ottaa vastaan.
(YSL (527/2014) 16§, 17§, 20§, 52§, 58§, VNA (713/2014) 15§, 16 §, Liite 4, JL

(646/2011) 13 §)

4. Välivarastointikentällä saa varastoida vain lupamääräyksessä 1. mainittuja jätteitä. Muun
jätteen varastointi on kielletty. Jätelajit on pidettävä erillään toisistaan. (YSL (527/2014)
52§, 58§, VNA (713/2014) 15 §, JL (646/2011) 15§ 15a§ 15b§)

5. Välivarastointikentälle varastoidut jätteet tulee toimittaa edelleen hyödynnettäväksi tai
käsiteltäväksi toiminnanharjoittajalle, jolla on ympäristölupa niiden käsittelylle tai
hyödyntämiselle. (YSL (527/2014) 52§, 58§, VNA (713/2014) 15§, JL (646/2011) 29§)
6. Välivarastointikentän toiminnot tulee suunnitella ja järjestää siten, ettei toiminnoista aiheudu
maaperän ja pohja- tai pintaveden pilaantumista tai muuta ympäristön pilaantumisen vaaraa,
roskaantumista, toistuvaa kohtuutonta meluhaittaa, haittaa ilmanlaadulle tai muuta vastaavaa
haittaa. Jätejakeiden vastaanoton, varastoinnin ja muun käsittelyn tulee tapahtua
asianmukaisesti ottaen huomioon eri jätejakeiden ominaisuudet ja siten, ettei jätteiden
hyötykäyttökelpoisuus vaarannu. (YSL (527/2014) 16§, 17§, 20§, 52§, 58 §, VNA
(713/2014) 15 §, JL (646/2011) 13§, 72 §)
Melua ja tärinää koskevat lupamääräykset
7. Toiminnasta ei saa aiheutua kohtuutonta melu- tai tärinähaittaa. (YSL (527/2014) 20§, 52§,
NaapL (26/1920) 17§)
8. Tarvittaessa valvontaviranomainen voi velvoittaa toiminnanharjoittajan suorittamaan
melumittauksia häiriytyvissä kohteissa sekä antaa meluntorjuntatoimenpiteitä koskevia
lisämääräyksiä. (YSL (52772014) 6§, 20§, 52§, 62 §, VNA (713/2014) 15 §, NaapL
(26/1920) 17§)
Päästöjä ilmaan koskevat lupamääräykset
9. Toiminta on hoidettava siten, että toiminnasta aiheutuva pölyäminen on mahdollisimman
vähäistä. Valvontaviranomainen voi määrätä tarvittaessa pölyn leviämisen tarkkailuksi
aistinvaraisen tarkkailun lisäksi suoritettavia mittauksia. (YSL (527/2014) 7§, 14§, 20§ 62§)
Päästöjä maaperään sekä pohja- ja pintavesiin koskevat lupamääräykset
10. Toimintaa tulee harjoittaa siten, ettei toiminnoista aiheudu maaperän ja pohja- tai pintaveden
pilaantumista. Välivarastointikentältä ei saa johtaa käsittelemättömiä jätevesiä maastoon.
Mikäli toiminnan epäillään aiheuttavan maaperän, pohja- tai pintaveden pilaantumista,
valvontaviranomainen voi erikseen päättää tarvittavasta näytteenotosta. (YSL (527/2014)
7§, 16§ 17§, 20§, 52§)

Häiriö- ja poikkeustilanteita koskevat lupamääräykset
11. Toiminnassa mahdollisesti tapahtuvissa ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavissa
onnettomuus- ja vahinkotilanteissa tarpeellisiin toimenpiteisiin päästöjen syntymisen ja
leviämisen estämiseksi ja talteen keräämiseksi sekä ympäristön tilan ennallistamiseksi on
ryhdyttävä välittömästi. (YSL 8527/2014) 6§, 7§, 14§, 15§, 52§, VNA (713/2014) 15§)
12. Toiminnanharjoittajan tulee ilmoittaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle häiriö- tai
vahinkotilanteista, joista saattaa aiheutua merkittävää ympäristöhaittaa. (YSL (527/2014)
6§, 52§, 123§)
13. Välivarastointikentälle sijoitetusta jätteestä on pidettävä kirjaa. Kirjanpidosta on käytävä
ilmi jätelaji, laatu, määrä, alkuperä, toimituspaikka ja käsittelytapa. Kirjanpitotiedot on
säilytettävä vähintään kuuden vuoden ajan. Kirjanpito voi olla sähköinen tai paperinen.
(YSL (527/2014) 52§, 58§, 62§, VNA (713/2014) 15§, JL (646/2011) 118§, 119§, 122§,
VNA (179/2012) 22§)
14. Kirjanpitotiedoista tulee tehdä yhteenveto, joka toimitetaan kunnan
ympäristönsuojeluviranomaiselle vuosittain. Vuosiyhteenvedosta tulee ilmetä seuraavat
asiat:
- Toiminnassa vuoden aikana varastoitujen asfaltti- ja betonijätteiden määrät
- Toiminnassa edelleen vastaanottajalle toimitettujen asfaltti- ja betonijätteiden määrät
- Selvitys asfaltti- ja betonijätteitä vastaanottaneista toimijoista
- Selvitys mahdollisista poikkeuksellisista tapahtumista toiminnassa
(YSL (527/2014) 52§, 62§, VNA (713/2014) 15§, JL (646/2011) 120§)
15. Asfaltti- ja betonijätteen mukana on oltava jätteenhaltijan laatima jätelain mukainen
siirtoasiakirja. (JL (646/2011) 29§)
Toiminnan lopettamista koskevat lupamääräykset
16. Toiminnan päättyessä toiminnanharjoittajan tulee huolehtia välivarastointikentän ja
ympäröivän alueen riittävästä puhdistamisesta. Ennen toiminnan lopettamista tulee
toiminnan harjoittajan tehdä kirjallinen ilmoitus lupaviranomaiselle. Toiminnanharjoittaja
on vastuussa aiheuttamastaan haitasta. (YSL (527/2014) 6§, 7§, 52§, 94§, VNA (713/2014)
15§)
Toimintaa koskevat vakuudet
17. Toiminnanharjoittajan on asetettava 1000 euron vakuus ja toimitettava sitä koskevat
asiakirjat Evijärven kuntaan ennen toiminnan aloittamista. Vakuuden arvoa voidaan
tarvittaessa tarkistaa. (YSL (527/2014 59§)

PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT
Luvan myöntämisen edellytykset
Ympäristönsuojeluviranomainen katsoo, että toimittaessa tämän päätöksen mukaisesti toiminta
täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset eikä
toiminnasta aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa,
maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista,
vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista eikä
eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Lupamääräyksissä on
huomioitu ympäristöterveysviranomaisen lausunto.
Yleiset perustelut

Välivarastointi sijaitsee haja-asutusalueella, ja toiminta sellaisenaan ei aiheuta ympäristön
pilaantumista tai sen vaaraa. Materiaalit ovat huonosti liukenevia, hajoavia tai haihtuvia.
Lupamääräysten perustelut
Alueella saa käsitellä vain hakemuksen mukaisia jätteitä. Varastoitavan ja käsiteltävän
jätteen rajoittamisella varmistetaan, että laitokselle tuleva jäte ei keräänny laitokselle
aiheuttaen ympäristöön epäsiisteyttä tai pohjaveden tai ympäristön pilaantumista.
Varastointiajan rajaamisella enintään kolmeen vuoteen varmistetaan, ettei toiminta
valtioneuvoston asetuksella kaatopaikoista (331/2013) 3§ tarkoittamaa
kaatopaikkatoimintaa.
Toiminnasta aiheutuvia ympäristövaikutuksia sekä ympäristön pilaantumisen
ehkäisemiseksi ja rajoittamiseksi tarvittavia lupamääräyksiä on arvioitu hakemuksessa
ilmoitetun toiminnan perusteella. Muiden kuin hakemuksessa ilmoitettujen jätteiden
varastointi ja/tai käsittely alueella saattaa aiheuttaa sellaisia päästöjä tai haittoja, joita
ei ole otettu huomioon lupaharkinnan yhteydessä.
Jätteiden asianmukaisen käsittelyn varmistamiseksi jätettä saa luovuttaa vain
sellaiselle toimijalle, jolla on jätelain tai ympäristönsuojelulain tarkoittama lupa tai
muu hyväksyntä vastaanottaa tai käsitellä kyseessä olevaa jätettä. (Lupamääräykset 16)
Lupamääräyksillä varmistetaan, ettei toiminnasta aiheudu lain eräistä
naapuruussuhteista (26/1920) 17§ tarkoittamaa kohtuutonta rasitusta.
(Lupamääräykset 7-8)
Lupamääräys on annettu toiminnasta mahdollisesti aiheutuvien pölyhaittojen
ehkäisemiseksi ja rajoittamiseksi. Koska lupamääräyksessä ei ole annettu erillistä
velvoiteta pölynmäärän mittaamiselle, pidättää valvontaviranomainen mahdollisuuden
antaa tarkempia velvoitteita. (Lupamääräys 9)

Lupamääräyksen tarkoituksena on estää maaperän, pinta- ja pohjavesien
pilaantumista. Koska lupamääräyksessä ei ole annettu erillistä velvoiteta päästöjen
mittaamiselle, pidättää valvontaviranomainen mahdollisuuden antaa tarkempia
velvoitteita. (Lupamääräys 10)
Lupamääräysten tarkoituksena on varmistaa tiedonkulku viranomaisille ja
mahdollistaa asianmukaisten varotoimenpiteiden toteutuminen sekä torjunta- ja
ennallistamistoimenpiteiden toteutuminen ja valvonta tilanteissa, joissa ympäristölle
on aiheutunut tai saattanut aiheutua haittaa tai pilaantumisen vaaraa. (Lupamääräykset
11-12)
Jätelaki (646/2011) 120§ edellyttää ympäristöluvanvaraiselta jätteen
käsittelytoiminnalta jätteen käsittelyä koskeva seuranta- ja tarkkailusuunnitelmaa.
(Lupamääräys 13)
Ympäristöluvan haltijalla on jätelain (646/2011) 120§ nojalla selvilläolo- ja
kirjanpitovelvollisuus toiminnassaan syntyneen, kerätyn, välivarastoidun,
hyödynnetyn tai käsitellyn, sekä myydyn tai välitetyn jätteen määrästä, lajista,
laadusta, alkuperästä, samoin kuin toimituspaikasta, -päivämäärästä sekä kuljetus- ja
hyödyntämistavasta tai käsittelytavasta. Kirjanpitoa ja raportointia koskeva määräys
on annettu tiedonsaannin ja valvonnan järjestämiseksi. Tietojen perusteella
viranomainen seuraa mm. toiminnan lainmukaisuutta sekä mahdollista luvan
uusimisen tarvetta. (Lupamääräykset 14-15)
Lupamääräys siirtoasiakirjasta on annettu jätelain (646/2011) 121§ mukaisen
velvoitteen nojalla. (Lupamääräys 16)
Lupamääräys on annettu varmistamaan, että ympäristöluvan haltija huolehtii siitä,
ettei toiminnasta aiheudu toiminnan lopettamisen jälkeen vaaraa tai haittaa terveydelle
tai ympäristölle, epäsiisteyttä tai maiseman rumentumista. (Lupamääräys 17)
Toiminnanharjoittajalta on edellytetty vakuuden asettamista, jotta odottamattomassa
tilanteessa jätemateriaalit voidaan käsitellä asianmukaisesti ja laitosalue siistiä, mikäli
toiminnanharjoittaja ei ole tähän kykenevä. (Lupamääräys 18)
Toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta
Toiminnanharjoittaja on hakenut YSL 199§ mukaista lupaa aloittaa toiminta muutoksenhausta
huolimatta. Evijärven ympäristönsuojeluviranomainen katsoo, että toiminta voidaan aloittaa
muutoksenhausta huolimatta luvan mukaisia määräyksiä noudattaen. Ennen toiminnan aloittamista
tulee asettaa toimintaa koskeva vakuus.

Perustelut
Lupamääräyksiä noudattamalla toiminta ei aiheuta ympäristön tai pohjaveden pilaantumisen vaaraa,
alueella ei sijaitse arvokkaita luontokohteita tai pohjavesialueita. Toiminnan aloittamisvakuuden
määrä on esitetty kohdassa: Maksut ja niiden määräytyminen.
Luvan voimassaolo
Ympäristölupapäätös on voimassa toistaiseksi.
Mikäli luvanvarainen toiminta oleellisesti muuttuu, on toiminnalle haettava uusiympäristölupa tai
ympäristöluvan muutos. Tämä päätös on voimassa, kunnes uudesta lupahakemuksesta tehty päätös
on saanut lainvoiman.
Lupaa ankaramman asetuksen noudattaminen
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.

Sovelletut oikeusohjeet ja säännökset
Evijärven kunnan hallintosääntö (Valt 16.12.2019 64§, voimaan 1.1.2020)
Jätelaki (646/2011)
Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920)
Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012)
Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (331/2013)
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014)
Ympäristönsuojelulaki (527/2014)
Maksut ja niiden määräytyminen
Ympäristöluvasta peritään Evijärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan §:n mukaan
1260 euroa.
Perusteet: Ympäristönsuojelulaki § 205, Evijärven kunnanhallituksen hyväksymä kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisen käsittelymaksun suuruus (30.3.2015 77§)
Valvontamaksut
Ympäristöluvan valvonnasta perittävät maksut määräytyvät kulloinkin voimassa olevan taksan
mukaan.

Vakuus
Vakuus on esitetty vuosittain vastaanotettavien jätteiden enimmäismäärien
poiskuljetuskustannuksien mukaan laskennallisesti siten, että poiskuljetuskustannukseksi on
arvioitu 2€/tonni. Näin ollen jätteen enimmäismäärän ollessa 500 tonnia on kustannus 1000€.

LUPAPÄÄTÖKSEN ANTOPÄIVÄ JA TIEDOTTAMINEN
Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Päätös annetaan ja siitä kuulutetaan Evijärven kunnan
virallisella ilmoitustaululla ja internetsivuilla. Päätös on nähtävillä Evijärven kunnan teknisessä
toimistossa kuulutuksen ajan 30 päivää.
Päätös: Hakijalle, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Ilmoitus päätöksestä erikseen niille, joille on annettu tieto hakemuksen jättämisestä.

