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ASIA
Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 39 §:n mukaisesta lupahakemuksesta, joka 
koskee Suomen Katalysaattorikierrätys Oy:n jätteiden ammattimaista käsittelyä. 

HAKIJA  
Suomen Katalysaattorikierrätys Oy
Käyrätie 5
41800 Korpilahti

y-tunnus 2948827-3

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI

Suomen Katalysaattorikierrätys Oy:n toiminta on ajoneuvojen käytettyjen pakokaasu-
katalysaattoreiden, akkujen, eräiden metallien (alumiini, kupari, pronssi ja messinki) 
ja sekalaisten metallien vastaanottamista ja välivarastointia sekä katalysaattoreiden kä-
sittelyä. Katalysaattoreita vastaanotetaan ja käsitellään noin 135 t/vuosi. Akkuja vas-
taanotetaan 500-1000 t/vuosi ja metalleja 95 t/vuosi. Enimmäisvarastointikapasiteetti 
akuille on 50 tonnia, alumiinille ja kuparille 3 tonnia sekä pronssille ja messingille 1 
tonnia ja sekalaiselle metallille 60 tonnia. 

Hakemuksen mukaan katalysaattoreiden käsittely tapahtuu hallissa, jossa on suljettu 
osasto katalyyttien leikkaamiseen irti metallisesta kuoresta. Jalometallipitoinen keraa-
minen massa toimitetaan sulattoon Saksaan ja metalliset kuoret kootaan pihalla oleval-
le metallinkeräyslavalle. Akkujen keräyslaatikot varastoidaan pihalla olevissa lukituis-
sa merikonteissa. Sekalainen metalli kerätään pihalla olevalle metallinkeräyslavalle ja 
muu metalli varastoidaan hallin sisällä.

Suomen Katalysaattorikierrätys Oy:n toiminta sijaitsee Korpilahdella teollisuusalueel-
la vuokrakiinteistöllä (179-430-6-360), osoitteessa Käyrätie 5. Kiinteistön omistaa 
Ajoneuvokiinteistöt Oy.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE

Ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaan liitteen 1 taulukon 2 kohdan 13 f mukaan jät-
teen käsittelytoimintaan, jonka on ammattimaista tai laitosmaista, tulee olla ympäristö-
lupa. 

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA



Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on valtioneuvoston asetuksen ympäristön-
suojelusta (713/2014) 2 §:n 1 momentin kohdan 12 f) ja 12 c) perusteella toimivaltai-
nen lupaviranomainen. 

ASIAN VIREILLETULO JA TÄYDENTÄMINEN

Ympäristölupahakemus on tullut vireille 9.11.2018. Hakemusta on täydennetty 
30.11.2018, 7.12.2018 ja 10.1.2019 sekä puhelinneuvotteluissa.

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT 

ELY-keskuksen päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä Dnro KESELY/
2540/2018.

Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojelun merkintä jätteen ammattimaisesta keräys-
toiminnasta jätehuoltorekisteriin 8.1.2019 (lupatunnus 179-2019-1).

Toiminta-alue sijaitsee lääninhallituksen 11.10.1983 vahvistamalla rakennuskaavan 
muutos ja laajennus, korttelit 53-63, 65-69, 72-74, 76-80, alueella. Asemakaavassa 
ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialue (TY).

LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ

Suomen Katalysaattorikierrätys Oy:n toiminta sijaitsee Käyrätien päässä teollisuus-
alueella. Alueen pohjoispuolella on lähivirkistysalueen jälkeen toinen teollisuusalue. 
Teollisuusalueilla sijaitsee pienteollisuutta, ym. liiketoimintaa ja varastotiloja. Teolli-
suusalueen itäpuolella on asutusalue, jonka lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin 
130 metrin päässä. Käyrätien alkupäässä olevaan asuinrakennukseen on toimipisteestä 
etäisyyttä noin 135 metriä. 

LAITOKSEN TOIMINTA HAKEMUKSEN MUKAAN

Yleiskuvaus toiminnasta
Suomen Katalysaattorikierrätys Oy:n toimipisteessä otetaan vastaan ja välivarastoi-
daan ajoneuvojen käytettyjä pakokaasukatalysaattoreita, akkuja, eräitä metalleja (alu-
miini, kupari, pronssi ja messinki) ja sekalaista metallia sekä käsitellään katalysaatto-
reita. 

Käytettyjä katalysaattoreita toimitetaan laitokselle noin 40:ltä toimittajasopimuksen 
tehneeltä yritykseltä. Katalysaattoreiden käsittely tehdään suljetussa tilassa, jossa kata-
lysaattoreiden sisusta leikataan mekaanisella leikkurilla metallisesta kuoresta irti ja ja-
lometallipitoinen keraaminen massa erotellaan ja säkitetään suursäkkeihin. Säilytyk-
sessä on enintään neljä säkkiä ja säilytys tapahtuu leikkaushuoneessa.  Jalometallipi-
toisen keraamisen massan tuotantomäärä on noin 30 tonnia vuodessa ja metallisia kuo-
ria tulee noin 105 tonnia vuodessa. 

Asiakkailta vastaanotetut akut tulevat laitokselle UN-hyväksytyissä akkulaatikoissa ja 
ne varastoidaan pihalla olevissa suljetuissa merikonteissa. Varastointikapasiteetti 
akuille on enintään 50 tonnia. Lisäksi asiakkailta otetaan vastaan erilaisia metalleja 
sekä sekalaisia metalleja. 

Vastaanotettavat jätteet ja niiden määrät
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Jätelaji Jäteluokka Vastaan-
otettava 

määrä (t/
vuosi)

Suurin kerta-
varasto (t)

Varastointi laitoksella Toimituspaikka

käytetyt katalyytit, jotka 
sisältävät kultaa, hopeaa, 
reniumia, rodiumia, pal-
ladiumia, iridiumia tai 
platinaa (lukuun ottamat-
ta nimikettä 16 08 07)

käytetyt katalyytit, jotka 
sisältävät sellaisia siirty-
mämetalleja tai siirtymä-
metalliyhdisteitä, joita ei 
ole mainittu muualla

nesteiden katalyyttiseen 
krakkaukseen käytetyt 
katalyytit (lukuun otta-
matta nimikettä 16 08 
07)

16 08 01

16 08 03

16 08 04

135 2 (jalometal-
lipitoista ke-
raamista 
massaa)

40 (metalli-
kuoria)

suursäkkeihin säkite-
tyn keraamisen mas-
san varastointi leik-
kaushuoneessa 

metallikuorien varas-
tointi pihalla olevalla 
metallinkeräyslavalla

Hensel Recycling 
GmbH:n metallisulat-
to (jalometallipitoi-
nen keraaminen mas-
sa)

Fincumet Oy (metal-
likuoret)

alumiini 

kupari, pronssi, messinki

sinkki 

tina

sekalaiset metallit

17 04 02
 
17 04 01
 
17 04 04
 
17 04 06
 
17 04 07 

10

17

5

3

60
              

4 (sis. alu-
miinin, ku-
parin, prons-
sin, messin-
gin, sinkin ja 
tinan)

60

1000 litran konttien 
varastointi hallissa

metalliteollisuus (Ka-
jaanin Romu Oy, 
Kuusakoski Oyj ja 
Eurajoen Romu Oy) 

lyijyakut 

lyijylevyt ja -harkot

16 06 01* 

 17 04 03 

500-1000 
(sis. lyijyle-
vyt ja -harkot 
10 t)

50 
(sis. lyijylevyt 
ja -harkot

akkujen keräyslaati-
koiden varastointi pi-
halla olevassa meri-
kontissa

Romu Keinänen Oy

Omasta toiminnasta syntyvät jätteet
Pakkauksista syntyvä jäte (kalvomuovi, pahvi ja puujäte) kerätään jäteastiaan ja pahvit 
pahvirullakkoon. Toimisto- ja sosiaalitiloista tuleva jäte kerätään erilliseen jäteastiaan. 
Näiden jätejakeiden jätteenkuljetuksesta on tehty jätehuoltosopimus Sihvari Oy:n 
kanssa. Noutoväliksi on sovittu joka toinen viikko.

Öljyjätettä syntyy ainoastaan trukin huollon yhteydessä. Huollot tekee ulkopuolinen 
huoltomies ja hän vie jäteöljyt mukaan asianmukaiseen vastaanottopaikkaan.

Toimipiste on avoinna arkisin maanantaista perjantaihin klo 08.00 – 16.00.
 

Jätteiden vastaanotto ja käsittely laitoksella
Vastaanotto
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Käytetyt katalysaattorit tuodaan laitokselle joko katalysaattoreiden toimittajien toi-
mesta tai yrityksen tilaamalla kyydillä tai yritys noutaa ne itse. Materiaali siirretään 
trukilla käsittelypaikkaan. Tämän jälkeen tarvittaessa katalysaattoreiden keraamisista 
kennoista analysoidaan metallipitoisuudet XRF-analysaattorilla (nitoni). Näytteet voi-
daan ottaa katalysaattoria purkamatta. Materiaali hinnoitellaan asiakkaalle jalometalli-
pitoisuuksien mukaan.

Laitokselle akut tulevat kuljetusliikkeen toimesta, yrityksen asiakkaille toimittamissa 
UN-hyväksytyissä akkukierrätyslaatikoissa. Täydet akkulaatikot tulevat 1-3 laatikon 
erissä. Akkulaatikoiden siirrot tehdään trukilla pihalla olevaan lukolliseen merikont-
tiin. Yksittäisten akkujen vastaanottamista varten on hallin sisälle varattu akkulaatik-
ko. 

Sekalainen metalli kerätään pihalla olevalle metallinkeräyslavalle ja muu metalli koo-
taan hallin sisällä oleviin 1000 litran kontteihin.

Käsittely
Katalysaattoreiden käsittely tapahtuu hallissa, jossa on suljettu osasto katalysaattorien 
leikkaamiseen. Katalysaattorin keraaminen sisusta irrotetaan katalysaattorista leikkaa-
malla mekaanisella leikkurilla metallinen kuori irti. Leikkaajalla on käytössä koneelli-
nen maski. Suljetussa tilassa on tätä varten suunniteltu ilmastointi. Huoneessa on tulo-
ilmaventtiili ja huoneesta ilma imetään leikkauskoneelta putkea pitkin puhdistusko-
neen kahden syklonin läpi, jossa on pölyn keräämiseksi suodattimet. Suodattimet puh-
distetaan, kun laitteen automatiikka ilmoittaa puhdistustarpeen. Katalyytin jalometalli-
pitoinen (mm. palladium, rodium) keraaminen massa säkitetään suursäkkeihin. Kerät-
ty pöly laitetaan samaan säkkiin keraamisen massan kanssa.  

Katalysaattoreiden materiaalin arviointiin käytetään noin 5 tuntia ja materiaalin leik-
kaamiseen noin 3 tuntia päivässä. 

Välivarastointi ja poistoimittaminen
Katalyyttimonoliitti säilytetään ennen kuljetusta suljetuissa noin kuution suursäkeissä. 
Säilytyksessä on yhtä aikaa enintään neljä säkkiä ja ne säilytetään leikkaushuoneessa. 
Yrityksellä on sopimus Hensel Recycling GmbH:n kanssa katalyyttijätteen toimittami-
sesta metallisulattoon. Toimitus jatkojalostukseen tapahtuu sitä mukaa, kuin laitoksel-
le kertyy jalometallipitoista keraamista massaa, max 2000 kilon erissä. Siirroissa Suo-
mesta Saksaan noudatetaan vihreän jätteen siirtomenettelyä. Katalysaattoreiden metal-
likuoret kerätään metallinkeräyslavoille ja toimitetaan täysinä kuormina, max 30 000 
kilon erissä, metallinkierrätyslaitokselle. Tästä on sopimus tällä hetkellä Fincumet 
Oy:n kanssa. 

Lyijyakkujen säilytetään UN-hyväksytyissä akkulaatikoissa pihalla olevissa lukollisis-
sa merikonteissa. Akut toimitetaan täysinä puoliperävaunulasteina (enintään 50 tonnin 
erissä) Romu Keinänen Oy:lle.

Muut metallit noutavat metallialan operaattorit (Kajaanin Romu Oy, Kuusakoski Oyj 
ja Eurajoen Romu Oy) metalliteollisuuden raaka-aineeksi.

Energian käyttö 
Sähköä käytetään noin 2000 kWh materiaalin leikkaamiseen vuodessa. Toiminnassa 
tarvittavat laitteet ovat bensa/kaasukäyttöinen trukki, XRF –analysaattori (nitoni) ja 
alligaattorileikkuri. Trukin polttoainehuolto tapahtuu viereiseltä Seo-asemalta. Hyd-
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rauliikka- ja voiteluöljyä ei ole tarvetta varastoida toimipisteellä, koska nämä kuuluvat 
ulkopuolisen huoltomiehen varusteisiin.

Vedenhankinta ja viemäröinti
Toimisto- ja sosiaalirakennus on liitetty kaupungin vesijohto- ja viemäriverkostoon. 
Tuotantotoiminnassa ei tarvita vettä. Hallin rasvamontun päälle on laitettu levyt, jolla 
sen viemäröinti on suljettu pois käytöstä.

Liikenne ja liikennejärjestelyt
Liikenne on vähäistä eikä ohikulkuliikennettä ole ollenkaan. Toiminnan yhteydessä on 
trukkiliikennettä pihalla ja hallissa. Alueelle laaditaan varoitusmerkki liikkuvasta tru-
kista.

Käytetyt katalysaattorit tuodaan kappaletavarakuljetuksena laitokselle. Jakeluauto nou-
taa kerran päivässä tyhjät astiat ja tuo samalla täydet astiat tulleessaan. Jalometallipi-
toista massaa sisältävät säkit toimitetaan noin 15 kertaa vuodessa jatkojalostukseen su-
latolle ja Fincumet Oy käy noutamassa metallikuoret noin 10 kertaa vuodessa. Muiden 
metallien nouto riippuu niiden kertymisestä. 

Akkulaatikoita tuodaan myös päivittäin laitokselle ja kuljetetaan parin viikon välein 
puoliperävaunulasteina Romu Keinänen Oy:lle.

Toimipisteessä käy lisäksi päivittäin muutamia asiakkaita toimittamassa materiaalia. 

Paras käyttökelpoinen tekniikka 
Toiminnassa käytetään uusia laitteistoja, joiden tekniikka on uusin mahdollinen.           

Arvio ympäristön kannalta parhaan käytännön soveltamisesta (BEP)
Kaikki käsiteltävä materiaali menee kierrätykseen eikä päästöjä synny. 

Katalysaattorien kuljettamiseen käytetään kuormalavoja, joiden puisia lavakauluksia 
ja lavoja kierrätetään kuljetusketjussa. Akkukuljetuspakkaukset ovat UN-hyväksyttyjä 
akkulaatikoita, joita kierrätetään akkujen kuljetuksessa.

YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN 

Päästöt vesiin ja maaperään
Tuotantotoiminnassa ei tarvita vettä, joten päästöjä viemäriin ei synny, eikä vaikutuk-
sia vesistöön ja sen käyttöön ole. Hallin viemäröity rasvamonttu on suljettu levyillä 
pois käytöstä. Toimisto- ja sosiaalitilojen jätevedet johdetaan Jyväskylän Energia 
Oy:n vesi- ja viemäriverkostoon. 

Toiminnasta ei tule päästöjä maaperään eikä pohjaveteen. Piha-alueella ei tehdä huol-
to- ja korjaustöitä; trukin huollon tekee ulkopuolinen huoltomies hallissa. Muusta toi-
minnasta ei synny vaarallisia jätteitä. Trukin polttoainehuolto tapahtuu viereiseltä 
huoltoasemalta, joten erillistä polttoainevarastoa ei tarvita. Toiminnassa ei myöskään 
tarvitse käyttää kemikaaleja, joten näiden varastoinnille ei ole tarvetta.

Päästöjen joutumista maaperään ja sitä kautta pohjaveteen estetään asianmukaisella 
akkujen varastoinnilla. Akkujen välivarastointi tapahtuu pihalla UN-hyväksytyissä ak-
kulaatikoissa ja lukitussa merikontissa. 
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Päästöt ilmaan
Poistoilma imetään katalysaattoreiden tuotantohallista leikkauskoneen ympäriltä imu-
rilla ja suodatetaan pölypussiin ja sitä kautta edelleen jalometallirikasteeksi. Toimin-
nassa ei synny päästöjä ilmaan. Hallin suodattimet puhdistetaan päivittäin. 

Päästöt ilmaan aiheutuvat lähinnä työkoneiden ja ajoneuvojen pakokaasuista. 

Melupäästöt ja tärinä
Melua aiheutuu liikenteestä ja materiaalien koneellisesta kuormaamisesta pienessä 
määrin.

Laitoksen toiminta-aika on arkisin maanantaista perjantaihin klo 8.00-16.00, joten il-
taisin ja viikonloppuisin melua ei synny. 

TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU

Käyttötarkkailu

Katalyyttileikkaushuoneen pölypussi/suodatin puhdistetaan joka päivä. Katalyyttileik-
kuri ja imulaitteisto tarkastetaan aina ennen käyttöä ja huolletaan tarpeen mukaan. Ak-
kujen säilytyslaatikoiden kunto tarkistetaan aina akkujen tullessa, ettei niissä ole rik-
konaisia laatikoita ja merikontti pidetään lukittuna, ettei ulkopuolisia pääse akkuihin 
käsiksi.

Kuormat vastaanotetaan valvotusti ja saapuvista ja lähtevistä kuormista pidetään kir-
jaa. Kuormia voi toimittaa alueelle ainoastaan henkilökunnan läsnä ollessa.

Trukki huolletaan tarpeen mukaan. Kaluston hyvällä hoidolla ei pääse syntymään mi-
tään poikkeustapauksia, mitkä vaatisivat erityistoimenpiteitä.

POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN 

Mahdollisia riskejä toiminnassa voi aiheuttaa piha-alueen liikenne ja trukilla työsken-
tely.  Alueelle laaditaan varoitusmerkki liikkuvasta trukista. Kaluston öljyvuotoihin on 
varauduttu varaamalla öljynimeytystarvikkeita. 

Vastaanottaja tarkistaa jokaisen toimituksen mahdollisten epäpuhtauksien yms. varal-
ta. Toimipisteessä henkilökunta koulutetaan myös käyttämään imeytystarvikkeita, 
sammuttimia ja sammutuspeittoa. 

Akkujen säilytyslaatikoiden kunto tarkistetaan aina akkujen tullessa, ettei niissä ole 
rikkonaisia laatikoita. Vastaanotettavat akut varastoidaan akkuromun säilytykseen tar-
koitetuissa akkulaatikoissa merikontin sisällä. 

Kemikaaleja ja vaarallisia jätteitä ei tarvita eikä niitä muodostu toiminnan yhteydessä.

Onnettomuustilanteissa ryhdytään välittömästi sammutus-/suojaustoimenpiteisiin ja il-
moitetaan alueellisille pelastuslaitokselle sekä ympäristövalvontaviranomaiselle.

VAKUUS Hakija esittää, että toiminnalle ei ole tarvetta ympäristönsuojelulain vaatimalle vakuu-
delle. Jätehuollon kustannukset toimintaa lopetettaessa ovat jätteen määrää, laatua ja 
muita seikkoja huomioon ottaen vähäiset (alle 5 000 euroa).
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LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY

Hakemuksesta tiedottaminen
Hakemuksesta on kuulutettu Jyväskylän kaupungin virallisella ilmoitustaululla ja in-
ternetissä 18.1.-18.2.2019. Lupahakemus ja liitteet ovat olleet kuulutusajan yleisesti 
nähtävillä palvelupiste Hannikaisessa, osoitteessa Kivääritehtaankatu 6. Hakemuksen 
vireilläolosta on tiedotettu 18.1.2019 sanomalehti Keskisuomalaisessa. Asianosaiset 
on kuultu 10.1.2019 lähetetyllä virkakirjeellä.  

Tarkastukset ja neuvottelut
Ympäristötarkastaja on tutustunut laitokseen 8.1.2019. 

Lausunnot 
Ympäristöterveysjaosto toteaa 20.2.2019 lausunnossaan seuraavaa:
Käsittelylaitoksen toiminta ja jätteiden varastointi sekä käsittely tulee järjestää siten, 
ettei niistä aiheudu maaperään, pohjaveteen, tai ilmaan päästöjä, josta voisi aiheutua 
terveyshaittaa. Käsittelylaitoksen piha-alueen, jossa säilytetään merikontteja ja metal-
lilavoja, maanpinnan tulee olla tiivis ja ehjä.

Hakemuksesta ei käy ilmi, kuinka paljon toiminta aiheuttaa liikennettä Käyrätielle, 
jonka varrella lähin asuinkiinteistö sijaitsee. Käsittelylaitoksen toiminnasta oheistoi-
mintoineen ei saa aiheutua terveyshaittaa tai merkittävää viihtyvyyshaittaa ympäris-
töön. Melutason tulee alittaa valtioneuvoston päätöksen (993/1992) mukaiset ohjear-
vot. Sen lisäksi melutason asuinrakennusten ja julkisten rakennusten sisätiloissa tulee 
alittaa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 545/2015 mukaiset toimenpideraja-ar-
vot (päiväajan, klo 7-22, keskiäänitaso asuin- ja oleskeluhuoneissa LAeq 35 dB). Mi-
käli toiminnasta koetaan aiheutuvan lähiympäristöön tai –asutukseen melua, tulee lä-
hiympäristön melutasosta varmistua melumittauksin. Mikäli mittaustulosten perusteel-
la ohjearvojen ylityksiä havaitaan lähimmissä häiriintyvissä kohteissa, tulee hakijaa 
velvoittaa meluntorjuntatoimenpiteisiin. Arvioitaessa melutasoa suhteessa ohjearvoi-
hin tulee ottaa huomioon kohteeseen kohdistuva kokonaismelukuorma. 

Ennen ympäristöluvan myöntämistä tulee varmistua katalysaattorien leikkaushuoneen 
ilmanvaihdon sekä pölynkeräyksen toimivuudesta, jottei leikkauskoneen poistoilman 
mukana pääse epäpuhtauksia leviämään ulkoilmaan. Hakemuksesta ei selviä onko 
leikkaushuoneen tuloilmanvaihto järjestetty koneellisena vai painovoimaisena, onko 
leikkaushuoneessa muuta poistoilmanvaihtoa kuin leikkauskoneen kohdepoisto, syk-
lonisuodattimen erotusasteita tai muodostuvan pölyn määrää ei ole mainittu, suodatti-
mien puhdistamistapaa eikä käyttöikää ole mainittu eikä ole ilmoitettu mihin kohtaan 
ulos poistoilma johdetaan. Hakemuksesta ei myöskään selviä onko pölyntalteenottoti-
la erotettu omaksi tilakseen leikkaustilasta. Luvan hakijan tulee kiinnittää huomiota 
myös katalysaattoreiden leikkaushuoneen työntekijän työskentelyolosuhteisiin työsuo-
jelulainsäädännön näkökulmasta. 

Muistutukset ja mielipiteet
Hakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia.

Hakijan kuuleminen ja vastine
Hakija on 26.2.2019 vastineessaan ympäristöterveysjaoston lausuntoon 
todennut seuraavaa:  
1) Liikenteen ja melutason määrä Käyrätiellä ja sen ympäristössä 
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Jakeluauto käy kerran päivässä noutamassa tyhjät astiat ja samalla tuo täydet astiat tul-
leessaan. Lisäksi toimipaikalla käy muutamia asiakkaita päivittäin tuomassa materiaa-
lia. Toiminnassa ei aiheudu melupäästöjä eikä tärinää hallin ulkopuolelle. Melua ai-
heutuu liikenteestä ja materiaalien koneellisesta kuormaamisesta pienissä määrin.
Liikennöintiä ja kuormaamista tehdään arkisin ma-pe klo 08-16, joten iltaisin ja vii-
konloppuisin melua ei synny.
2) Leikkaushuoneen ilmanvaihto 

Leikkaushuoneen tuloilmanvaihto on järjestetty painovoimaisena. Sykloni-imuri on si-
joitettu leikkaushuoneesta erilliseen tilaan. Poistoilma syklonilta on johdettu ulos. Pö-
lynkeräys on järjestetty seuraavasti: syklonin keräysastiaan on asennettu silkkipussi, 
joka ei päästä pölyä läpi. Silkkipussi puhdistetaan päivittäin tyhjentämällä sen sisältä-
mä jalometallipitoinen pöly katalyyttikeramiikan mukaan. Syklonierottimen suodatti-
missa on myös silkkipussit, jotka puhdistuvat automatikalla (vastapaineilmalla) ke-
räyssäiliöön. 
3) Työntekijöiden työolosuhteet
Leikkaaja käyttää kertakäyttöhaalareita ja koneellista raitisilmamaskia, jossa on koko 
kasvoja suojaava pleksi. Työskentely-ympäristö on suunniteltu mahdollisimman pö-
lyttömäksi ja valaistus tehokkaaksi.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖJAOSTON RATKAISU

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristöjaosto myöntää Suomen Katalysaattori-
kierrätys Oy:lle ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukaisen luvan jätteen käsit-
telylle Korpilahdelle osoitteeseen Käyrätie 5 (kiinteistö 179-430-6-360).

Lupa sisältää hakemuksen mukaisesti ajoneuvojen käytettyjen pakokaasukatalysaatto-
reiden, akkujen, eräiden metallien (alumiini, kupari, pronssi, messinki, sinkki ja tina) 
ja sekalaisen metallin vastaanottamisen ja välivarastoinnin sekä katalysaattoreiden kä-
sittelyn. 

Lupa myönnetään edellyttäen, että hakemuksessa ja sen täydennyksessä esitetyt toi-
menpiteet toteutetaan ja ylläpidetään. Lisäksi tulee noudattaa tässä päätöksessä annet-
tuja lupamääräyksiä. 

Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi 

Yleinen ympäristönsuojelu
1. Laitoksella saa vastaanottaa, varastoida ja käsitellä hakemuksessa esitetyn mukaisesti 

ajoneuvojen käytettyjä pakokaasukatalysaattoreita 135 t/vuosi (suurin kertavarastointi-
määrä jalometallipitoiselle keraamiselle massalle 2 tonnia ja metallikuorille 40 tonnia), 
akkuja saa vastaanottaa ja varastoida 1000 tonnia (suurin kertavarastointimäärä 50 ton-
nia), alumiinia, kuparia, pronssia, messinkiä, sinkkiä ja tinaa saa vastaanottaa ja varas-
toida 35 t/vuosi (suurin kertavarastointimäärä 4 tonnia) ja sekalaista metallia saa vas-
taanottaa ja varastoida 60 t/vuosi  (suurin kertavarastointimäärä 60 tonnia). Mikäli lai-
tokselle tuodaan muuta jätettä, on se viipymättä palautettava jätteen haltijalle tai toimi-
tettava laitokseen, jonka ympäristöluvassa kyseisen jätteen vastaanotto on sallittu. 
(YSL 52 §; JäteL 13 ja 29 §:t)

2. Laitoksella saa valvotusti vastaanottaa ja varastoida hakemuksen mukaisesti jätteitä ja 
käsitellä käytettyjä ajoneuvojen pakokaasukatalysaattoreita leikkaamalla metalliset 
kuoret irti ja keräämällä katalysaattorin keraamista massaa talteen. Toiminnanharjoitta-
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jan on oltava selvillä vastaanotettavista jätteistä, niiden laadusta ja määrästä. Akku-
kuormia koskevat siirtoasiakirjat on tarkistettava kuormia vastaanotettaessa. Toiminta 
on järjestettävä siten, että siitä aiheutuva ympäristönpilaantuminen voidaan mahdolli-
simman hyvin ehkäistä ennakolta, eikä toiminnasta aiheudu epäsiisteyttä tai roskaantu-
mista. Jätteet tulee säännöllisesti toimittaa vastaanottajalle, jonka ympäristöluvassa on 
hyväksytty kyseisen jätteen vastaanotto ja/tai käsittely. (YSL 7, 20, 52 ja 58 §:t; JäteL 
12, 13, 29 ja 72 §:t; JäteA 24 §; VNa 331/2013 3 §)  

3. Tuottajavastuun piiriin kuuluvien akkujen vastaanotto on tehtävä yhteistoiminnassa 
tuottajayhteisön kanssa. Luvanhaltijalla on oltava kyseisen tuottajan tai tuottajayhtei-
sön kanssa kirjallinen sopimus tai vastaava asiakirja, josta selviää yhteistyökumppanin 
nimi ja yhteistoiminnan alkamispäivä. Asiakirjasta on myös selvittävä, mitä tuottaja-
vastuun piiriin kuuluvaa jätettä sopimus koskee. Asiakirjat on pyydettäessä esitettävä 
valvontaviranomaiselle. (JäteL 47 ja 48 §:t; VNa 520/2014)

4. Käytetyt akut ja mahdolliset muut vaaralliset aineet on varastoitava katetussa tilassa, 
asianmukaisesti merkittyinä ja tiivispohjaisella alustalla siten, ettei niistä aiheudu vaa-
raa ympäristölle tai terveydelle. Kuljettamista varten on laadittava siirtoasiakirja. (YSL 
16 ja 52 §:t; JäteL 13, 16 ja 121 §:t; JäteA 7-9 §:t; VNa 520/2014)

5. Toimintaa laitoksella saa harjoittaa maanantaista perjantaihin klo 8.00-16.00 välisenä 
aikana. 

Laitoksen toiminnasta aiheutuva melutaso ei saa ylittää melulle häiriintyvissä kohteissa 
päivällä (klo 7.00 - 22.00) 55 dB (LAeq). Mikäli melutasot ylittyvät, tulee toiminnanhar-
joittajan ryhtyä toimenpiteisiin meluhaitan vähentämiseksi. (YSL 7, 14 ja 52 §:t; JäteL 
13 §; NaapL 17 § ja VNp 993/1992)

6. Toiminnasta ei saa aiheutua pölyhaittaa ympäristöön. Tarvittaessa pölypäästöjä on tor-
juttava käyttökelpoista pölyntorjuntatekniikkaa käyttämällä. (YSL 7, 8, 14 ja 52 §:t ja 
VNp 79/2017)

Poikkeukselliset tilanteet ja niihin varautuminen 
7. Vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalle tulee laitosalueella olla aina saatavilla riit-

tävä määrä imeytysmateriaalia ja torjuntakalustoa. Poikkeuksellisissa tilanteissa ja va-
hinko- tai onnettomuustapauksissa on ryhdyttävä viipymättä tilanteen edellyttämiin tor-
junta- tai korjaustoimiin ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja haitallisten ympä-
ristövaikutusten vähentämiseksi. Vahinko- tai onnettomuustapauksista, jotka saattavat 
aiheuttaa ympäristöhaittoja, tulee ilmoittaa välittömästi Jyväskylän kaupungin ympäris-
tönsuojeluviranomaiselle ja Keski-Suomen pelastuslaitokselle. Lisäksi on tehtävä kor-
jaavat toimenpiteet vastaavan tapauksen toistumisen estämiseksi. (YSL 14, 15, 52, 123 
ja 134 §:t)

Tarkkailu, kirjanpito ja raportointi 
8. Toimintaan kuuluvista, ympäristönsuojelun kannalta merkityksellisistä tapahtumista ja 

toimenpiteistä on pidettävä kirjaa. Yhteenveto kunkin vuoden kirjanpidosta on toimitet-
tava Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle seuraavan vuoden helmi-
kuun loppuun mennessä.

Vuosiyhteenvedon tulee sisältää: 
- Vastaanotettujen, edelleen toimitettujen ja toiminnassa syntyneiden jätteiden 
määrä ja laatu sekä niiden toimituspaikka 
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- Varastotilanne vuoden lopussa 
- Ympäristönsuojelun kannalta merkittävistä häiriötilanteista tai muista poik-

keuksellisista tilanteista sekä tapahtuman ajankohta, syy, korjaustoimenpiteet 
ja häiriön aikana syntyneet päästöt ja jätteet

- Muut tarkkailutiedot  

Kirjanpidon perusteena olevat asiakirjat on säilytettävä vähintään kolmen vuo-
den ajan, jätteiden osalta vähintään kuuden vuoden ajan. (YSL 6 ja 62 §:t; Jä-
teL 12, 20, 118, 119, 120 ja 122 §:t; JäteA 20 §)

9. Toiminnassa on käytettävä parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Toiminnanharjoittajan 
tulee olla selvillä toimialansa parhaan käytettävissä olevan tekniikan kehittymisestä ja 
hyödynnettävä parasta käyttökelpoista tekniikkaa siten, että toiminnan ympäristövaiku-
tukset ovat mahdollisimman vähäiset. (YSL 8, 52 ja 53 §:t)

10. Toiminnanharjoittajan on toimitettava Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviran-
omaiselle suunnitelma jätteiden käsittelyn seurannan ja tarkkailun järjestämisestä 
30.6.2019 mennessä. (JäteL 120 §; JäteA 25 §)

11. Toiminnan muutoksista, joilla voi olla vaikutuksia ympäristön pilaantumiseen tai luvan 
noudattamiseen, on hyvissä ajoin ennen niiden toteuttamista ilmoitettava Jyväskylän 
kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoitus on tehtävä myös toiminnan pit-
käaikaisesta keskeyttämisestä, toiminnan lopettamisesta, toiminnanharjoittajan ja vas-
taavan hoitajan vaihtumisesta. (YSL 170 §:t)

12. Luvan saajan on asetettava Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojelulle 2 000 €:n va-
kuus välittömästi luvan tultua lainvoimaiseksi. Vakuuden on oltava voimassa koko lu-
vanmukaisen toiminnan ajan. Ympäristönsuojeluviranomainen voi tarvittaessa tarkistaa 
vakuuden määrää. (YSL 59-61 §:t)

RATKAISUN PERUSTELUT

Lupaharkinnan perusteet ja luvan myöntämisen edellytykset 
Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristöjaosto katsoo, että kun toimintaa harjoi-
tetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä, toimin-
ta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten 
vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on säädet-
ty.

Luvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toi-
minnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimin-
tojen kanssa: 
- terveyshaittaa
- merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa
- maaperän tai pohjaveden pilaantumista
- erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä 
kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutus-
alueella
- eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta 
rasitusta
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Lupamääräysten perustelut 
Ympäristönsuojelulain 52 §:n mukaisesti on ollut tarpeellista antaa määräyksiä ympä-
ristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Tämän vuoksi on lupapäätöksessä annettu mää-
räyksiä, jotka liittyvät jätehuoltoon, meluntorjuntaan ja pölyntorjuntaan sekä maape-
rään ja pinta- ja pohjavesiin mahdollisesti aiheutuvan kuormituksen ehkäisemiseen. 
Ympäristönsuojelulain 52 §:n mukaan lupamääräyksiä annettaessa on otettava huo-
mioon mm. toiminnan luonne ja lupamääräysten tulee perustua parhaaseen käyttökel-
poiseen tekniikkaan. 

Lupa on myönnetty hakemuksessa esitettyjen jätteiden vastaanottoon, välivarastointiin 
ja käsittelyyn. Lupamääräyksen jätteiden määrälliset ja laadulliset rajaukset takaavat 
riittävän kapasiteetin ja toimiminen niiden puitteissa myös ennaltaehkäisee häiriötilan-
teita ja varmistaa riittävän jätteiden kiertonopeuden. (Lupamääräys 1)

Laitoksen haitalliset ympäristövaikutukset voidaan ehkäistä ennakolta toiminnan suun-
nitelmallisella järjestämisellä ja teknisin ratkaisuin. Jätteen haltijalla on jätelain 12 §:n 
mukaisesti selvilläolo- ja tiedonantovelvollisuus. Jätelain 13 §:n mukaan jätteistä eikä 
jätehuollosta ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle eikä ros-
kaantumista. Valtioneuvoston kaatopaikka-asetuksessa (331/2013) on annettu jätteiden 
varastointia koskevat määräajat.  Asetuksen mukaan kaatopaikkana ei  pidetä aluetta, 
jossa annetut varastointiajat alittuvat. (Lupamääräys 2)

Lupamääräys 3 on tarpeen, koska akut kuuluvat tuottajavastuun piiriin. Tuottajavastuu 
perustuu  jätelakiin  ja  valtioneuvoston  asetukseen  paristoista  ja  akuista  (520/2014). 
Määräys on annettu tuottajavastuun noudattamisen varmistamiseksi ja valvonnallisista 
syistä.

Lupamääräys 4 on annettu vaarallisten aineiden asianmukaisen varastoinnin ja hallitun 
käsittelyn varmistamiseksi. Jäteasetuksen 7-9 §:ssä on annettu vaarallisten jätteiden 
pakkaamisesta ja merkitsemisestä annetut määräykset. Vaarallisia jätteitä luovutettaes-
sa on jätteen siirrosta laadittava siirtoasiakirja jätelain 121 §:n mukaisesti. Siirtoasiakir-
jamenettely helpottaa valvontaa, sen avulla voidaan seurata jätteiden kulkua käsittely-
paikkaan. Siirtoasiakirja tai sen jäljennös on säilytettävä vähintään kolmen vuoden 
ajan.  

Valtioneuvoston päätöksessä melutason ohjearvoista (933/1992) on asumiseen käytet-
tävillä alueilla, virkistysalueilla ja taajamien välittömässä läheisyydessä sekä hoito- ja 
oppilaitoksia palvelevilla alueilla ohjeena, että melutaso ei saa ylittää ulkona melun A-
painotetun ekvivalenttimelutason (Laeq) päiväohjearvoa (klo 7-22) 55 dB eikä yöohje-
arvoa (klo 22-7) 50 dB. Ohjearvojen ylittyessä toiminnanharjoittajan tulee ryhtyä toi-
menpiteisiin meluhaitan vähentämiseksi. (Lupamääräys 5)

Lupamääräys 6 on annettu toiminnasta aiheutuvan pölyhaitan ehkäisemiseksi. Toimin-
nasta kokonaisuudessaan aiheutuvat hiukkaspäästöt eivät saa ylittää hengitettävien 
hiukkasten (PM10) osalta valtioneuvoston asetuksessa ilmanlaadusta (79/2017) annet-
tua raja-arvoa 50 μg/mg/m3 (24 tunnin keskiarvo). 

Varautuminen poikkeuksellisiin tilanteisiin on tarpeen ympäristö- ja terveyshaittojen 
estämiseksi ennakolta. Aiheutuneiden vahinko- ja onnettomuustilanteiden ympäristö-
vaikutusten selvittäminen on aloitettava tilanteen edellyttämällä tavalla sekä laajuudes-
sa ja tilanteen edellyttämät torjunta- tai korjaustoimet on tehtävä viipymättä vahinko- ja 
onnettomuustilanteista aiheutuvien päästöjen minimoimiseksi. Vastaavien tapauksen 
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toistumisen estämiseksi on tarpeen tehdä tarvittavat korjaavat toimenpiteet. Ilmoitta-
misvelvoite vahinko- ja onnettomuustilanteista on annettu valvonnan toteuttamiseksi, 
viranomaisten tiedonsaannin varmistamiseksi ja siksi, että tilanteisiin voitaisiin nopeas-
ti puuttua. (Lupamääräys 7)

Määräykset tarkkailusta, kirjanpidosta ja raportoinnista on annettu lupaehtojen tiedon-
kulun varmistamiseksi ja valvontaa varten. Tarkkailua ja kirjanpitoa koskevilla lupa-
määräyksillä pyritään siihen, että toiminnanharjoittaja on selvillä laitoksen toiminnasta 
ja sen aiheuttamista terveys- ja ympäristövaikutuksista. (Lupamääräys 8)

Ympäristönsuojelulain 8 §:n mukaan luvanvaraisessa toiminnassa on käytettävä parasta 
käyttökelpoista tekniikkaa. (Lupamääräys 9)   

Jätteiden hallittu käsittely edellyttää toiminnan säännöllistä ja suunnitelmallista seuran-
taa ja tarkkailua. Suunnitelma tulee tarvittaessa päivittää. (Lupamääräys 10)

Ympäristöluvanhaltijalla on ilmoitusvelvollisuus valvontaviranomaiselle toiminnan py-
syvästä tai pitkäaikaisesta keskeyttämisestä sekä toiminnan kannalta olennaisista muu-
toksista sekä esitettävä suunnitelma todettujen ympäristöhaittojen poistamiseksi. (Lu-
pamääräys 11)  

Ympäristönsuojelulain 59 §:n mukaan luvan myöntäminen jätteiden käsittelytoiminnal-
le vaatii vakuuden asettamista asianmukaisen jätehuollon, seurannan, tarkkailun ja toi-
minnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi. Vakuuden 
suuruutta määrättäessä on otettu huomioon toiminnan laajuus, luonne ja toimintaa var-
ten annettavat määräykset. Alueelle tuotavat ja varastoitavat jätejakeet ovat pääasiassa 
hyödyntämiskelpoista materiaalia, joilla on rahallinen materiaaliarvo. Vakuuden suu-
ruutta voidaan tarpeen vaatiessa muuttaa. (Lupamääräys 12)

LUVAN VOIMASSAOLO

Tämä päätös on voimassa toistaiseksi. Toiminnan päästöjä tai niiden vaikutuksia lisää-
vään tai muuhun olennaiseen toiminnan muuttamiseen on haettava ympäristölupa. 
(YSL 29 ja 87 §:t)

Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan 
määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassa-
olosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 70 §) 

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO
 

Päätös annetaan julkipanon jälkeen, antopäivä on 19.3.2019. Päätös on lainvoimainen 
30 päivän kuluttua päätöksen antamisesta kyseistä päivää lukuun ottamatta, jos siitä ei 
valiteta. Päätös tulee noudatettavaksi sen saatua lainvoiman. 

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET
 

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6-8, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 27, 29, 34, 39, 42-44, 
48-49, 52, 53, 58-62, 66, 70, 83-85, 87, 123, 134, 170, 172, 190, 191, 205 ja 209 §:t
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 2-4, 6 ja 11-15 §:t
Jätelaki (646/2011) 12, 13, 16, 29, 47, 48, 72, 118, 119 ja 120, 121 ja 122 §
Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 7-9, 20, 24 ja 25 §:t 
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Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17§
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992)
Valtioneuvoston asetus paristoista ja akuista (520/2014) 
Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (331/2013) 3 §
Valtioneuvoston asetuksessa ilmanlaadusta (79/2017) 4 §

Rakennus- ja ympäristöjaoston 4.12.2018 hyväksymä Jyväskylän kaupungin ympäris-
tönsuojeluviranomaisen maksutaksa

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN 

Ympäristönsuojelulain 205 §:n ja vesilain 21 luvun 9 §:n mukaan näiden lakien mu-
kaisen luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelystä viranomaisessa voidaan periä 
maksu. Ympäristönsuojeluviranomaisen maksut perustuvat luvan, ilmoituksen tai 
muun asian käsittelyn keskimääräiseen omakustannusarvoon, joka sisältää asian käsit-
telystä viranomaiselle aiheutuneet kokonaiskustannukset. 

Tämän päätöksen lupamaksu on 2 553 euroa. 

Maksu perustuu rakennus- ja ympäristöjaoston 4.12.2018 vahvistamaan ympäristön-
suojeluviranomaisen taksaan. Ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaan lupa-
maksu on 2 553 euroa. 

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN  

Ote päätöksestä 
Suomen Katalysaattorikierrätys Oy 

Jäljennös päätöksestä 
Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 250, 40101 Jyväskylä
Jyväskylän ympäristöterveysjaosto, Eeronkatu 10, 40720 Jyväskylä

Ilmoitus päätöksestä 
Asianosaiset, joille on erikseen annettu tieto lupahakemuksesta 

Päätöksen antamisesta kuulutetaan ympäristönsuojelulain 85 §:n mukaisessa järjestyk-
sessä Jyväskylän kaupungin virallisella ilmoitustaululla.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen (YSL 
190 §). Valitusosoitus on liitteenä. 
 

LIITTEET
Valitusosoitus
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