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YPÄJÄN KUNTA   YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 
Rakennuslautakunta    

Perttulantie 20   Antopäivä      Kokouspäivä ja pykälä 
31200 YPÄJÄ   24.6.2021       16.6.2021         16 §, liite 5 
  
      

 

ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 39 §:n mukaisesta ympäristö-
lupahakemuksesta, joka koskee Jan Ankelo Ky:n jätteen ammattimaista 
käsittelyä kiinteistöllä 981-403-4-47, osoitteeseen Loimaantie / Kallio-
mäentie 32100 Ypäjä. Kyseessä on voimassa olevan ympäristöluvan 
muuttaminen.  

  
HAKIJA Jan Ankelo Ky 
 Soinintie 3 B 9 
 32100 Ypäjä  
 
HAKEMUKSEN VIREILLETULO 

 

Hakemus on jätetty 18.3.2021 ja hakemusta on täydennetty 19.3.2021. 
 

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE  
 

Hakemus on tullut vireille ympäristönsuojelulain 29 §:n 1 momentin ja 
89 §:n 1 momentin perusteella.  
  

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 
 

Ympäristönsuojelulaki (YSL, 527/2014) 27 § ja liite 1, taulukko 2 kohta  
13 f: jätteen ammattimaiselle käsittelylle, on oltava ympäristölupa.  
 
Ympäristönsuojeluasetuksen (YSA, 713/2014) 2 § 2 momentin kohdan 
12 c (vaarallisiksi jätteiksi luokiteltavien romuajoneuvojen tai käytöstä poistet-
tujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden varastointipaikka, jonka varastointikapa-

siteetti on enintään 50 tonnia) ja 12 f (muu kuin 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) perusteella lupaviran-
omainen on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Ypäjän kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaisena toimii rakennuslautakunta. 
 

Voimassa oleva ympäristölupa 
 
Rakennuslautakunta on 9.6.2009 § 15 myöntänyt ympäristöluvan kier-
rätyskelpoisen metallin vastaanottoon, käsittelyyn ja varastointiin sekä 
romuautojen vastaanottoon ja varastointiin. Kiinteistölle on saanut vas-
taanottaa metalliromua enintään 5 000 tonnia vuodessa ja romuautoja 
enintään 50 tonnia vuodessa. Kerrallaan on saanut olla varastossa 
enintään 300 tonnia metalliromua ja 50 tonnia romuautoja.  
 
Seuraavia voimassa olevaan lupaan liittyviä toimenpiteitä ei ole tehty: 
1) Ympäröivän aidan rakentaminen 
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2) Öljynerotuskaivon hälyttimen asentaminen  
3) Sulkuventtiilin asentaminen öljynerotuskaivoon 

 

 
SIJAINTI JA YMPÄRISTÖ 
 

Kiinteistö sijaitsee Mannisen kylässä, noin 700 metrin päässä Loimaan 
rajasta. Lähimmät vapaa-ajan asuinrakennukset sijaitsevat noin 160 
metriä itään ja noin 230 metriä kaakkoon. Lähimmät vakituiseen asumi-
seen käytettävät asuinrakennukset sijaitsevat noin 140 metriä koilliseen 
ja 300 metriä länteen. Osa lähimmistä rakennuksista sijaitsee Loimaan-
tien toisella puolella.  
 
Alueen ympäristö on metsäaluetta, lukuun ottamatta lähellä kulkevaa 
Loimaantietä.  
 
27.5.2019 hyväksytyssä ja 12.9.2019 voimaan tulleeksi kuulutetussa 
maakuntakaavassa 2040 kiinteistö sijoittuu maakunnallisesti 
merkittävälle maisema-alueelle. Yksityiskohtaisia kaavoja alueella ei 
ole. 
 
Alue ei sijaitse pohjavesialueella. Lähin vesistö on Kuusjoki hieman yli 
800 metrin päässä.  

 

Ympäristölupaan haettavat muutokset 
 

1) Romumetallin vastaanottomäärää haetaan laskettavaksi nykyisestä 
5 000 tonnista 300 tonniin vuodessa. 

2) Romuajoneuvojen vastaanottomäärää haetaan nostettavaksi nykyi-
sestä 50 tonnista 100 tonniin vuodessa. 

3) Romumetallin kertavarastoa esitetään laskettavaksi nykyisestä 
300 tonnista 50 tonniin. 

4) Romuajoneuvojen kertavarastoa esitetään laskettavaksi nykyisestä 
15 kappaleesta 10 kappaleeseen.  

5) Verkkoaitavelvoitteen poistaminen. 
6) Öljynerotuskaivon tarkkailuvelvoitteen lieventäminen nykyisestä 

(tyhjennys 1 krt/vuosi, tarkkailu 1 krt/kuukausi). 
7) Toiminta-aikojen laajentaminen nykyisestä (ma-pe klo 7-18) siten, 

että toiminta olisi mahdollista myös arki-iltaisin ja lauantaisin.  
 

TOIMINNAN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET 
 
Toiminta-aika Romumetallin ja romuajoneuvojen vastaanottoa, kuormauksia ja kulje-

tuksia sekä romumetallin mekaanista käsittelyä arkisin ja lauantaisin. 
Toiminta alueella voi olla päivittäistä, tällä hetkellä alueella on toimintaa 
noin 30-50 vuorokautena vuodessa.  

 
Liikenne Alueelle kuljetaan Kalliomäentieltä. Alue sijaitsee noin 130 metrin 

päässä Loimaantien liittymästä.     
 
Vaikutukset maaperään sekä pohja- ja pintavesiin 



3 (14) 
 

 

Toiminnasta ei normaalitilanteessa synny maaperään tai pohja- ja pinta-
veteen kohdistuvia päästöjä. Metalliromu varastoidaan pääsääntöisesti 
päällystetyllä alueella. Romuajoneuvot varastoidaan aina päällystetyllä 
alueella, joka on kallistettu kohti hulevesikaivoa, josta vedet johdetaan 
luokan II öljynerottimen kautta maastoon.  

 
Vesi- ja jätevesi 
 Toimintaan ei käytetä vettä. Alueella ei ole vesi- tai viemärijohtoja eikä 

kaivoa.  
 

Melu  Melua aiheutuu kuormien kasaamisesta ja purkamisesta sekä metallin 
lajittelusta ja satunnaisesta mekaanisesta käsittelystä. Melun arvioidaan 
olevan vähäistä.   

  
Haju Toiminnasta ei aiheudu hajuhaittaa.  
 

Päästöt ilmaan Muut toiminnan päästöt ilmaan ovat liikenteen ja työkoneiden aiheutta-
mia pakokaasuja, kuten hiilidioksidia, rikkidioksidia, pienhiukkasia ja ty-
pen oksideja. Toimintaan ei liity merkittävää pölyhaittaa.  

 
Jätehuolto  Romuajoneuvot ja romumetalli toimitetaan asianmukaiset luvat omaa-

valle vastaanottajalle. Romuajoneuvoista poistettavat renkaat toimite-
taan tuottajayhteisön lukuun toimivalle taholle. Sekajätteitä varten on 
240 l jäteastia, jolle tilataan tyhjennys tarvittaessa.  

 
Kemikaalit ja niiden varastointi 
 Alueella ei varastoida polttoaineita eikä kemikaaleja.   

 

Toiminnan ja sen vaikutusten tarkkailu 
 Toimintaa ja sen ympäristövaikutuksia tarkkaillaan aistinvaraisesti. 
 
Riskienhallinta ja toiminta häiriötilanteissa 

Toiminnan riskejä ovat ympäristöluvan ulkopuolelle jäävien jäte-erien 
tuominen alueelle sekä kaluston öljy- ja polttoainevuodot. Vahinkoja 
varten on öljynimeytysainetta. Vaarallisten jätteiden säilyttämistä varten 
alueella on merikontti, jossa on mahdollisille nestemäisille vaarallisille 
jätteille 100 litran metallitynnyri varoaltaassa.  
 
Alueelle johtava tie on varustettu lukitulla portilla. 

 
Vakuus  Nykyiselle toiminnalle on Ypäjän rakennuslautakunnan mukaisen pää-

töksen mukaisesti asetettu 2000 euron vakuus. Toiminnan pienenty-
essä, ei vakuuden nostamiselle ole perusteita.  

 
 

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY 
 
Lupahakemuksesta tiedottaminen 

Kuulutus on ollut nähtävänä Ypäjän kunnan ja Forssan kaupungin inter-
net-sivuilla olevilla ilmoitustauluilla 24.3.2021 – 30.4.2021. Hakemus liit-
teineen ja voimassa oleva lupa on ollut nähtävissä Forssan kaupungin 
internet-sivuilla ja Forssan kaupungintalolla. Hakemuksesta on 
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24.3.2021 päivätyllä kirjeellä erikseen annettu tieto tiedossa oleville asi-
anosaisille. 
 
Ilmoitusta asian vireilletulosta ei ole julkaistu sanomalehdessä, sillä 
asian merkitys on vähäinen (YSL 44 §). Asia koskee olemassa olevaa 
toimintaa. Muutoksenhaun kohteena olevien yksittäisten pykälien katso-
taan koskettavan vain lähialueen kiinteistön omistajia, joille ilmoitus 
asian vireilletulosta on lähetetty erikseen postitse.  

 

Muistutukset ja mielipiteet 
 

 Hakemuksen johdosta jätettiin kuulutusaikana kolme muistutusta.  
 
 Muistutus nro 1: 
 Minua huolestuttaa eniten kyseisen firman jäteöljynkäsittely. Täällä on 

kolme lähdettä, niistä on otettu talousvedet vuosikymmenien ajan ja kesä-
asukkaat ottavat vieläkin. Yksi lähde on meidän tontilla, muut ovat naapurin 
puolella vähän matkan päässä. Toinen huolenaihe on aita, jos se poiste-
taan, niin onko hetken päästä Kalliomäentie täynnä autonromuja. Kysei-
sellä tiellä on vähäistä liikennettä. Metsänomistajat käyvät metsissään, ja 
joku ajaa muuten vaan.  

 

 Muistutus nro 2: 
 Öljynerotuskaivon ja tyhjentämismääräyksen lieventäminen: Käsiteltäessä 

romuajoneuvoja olisi öljyjen käsittelyssä oltava huolellinen ja tarkka ympä-
ristön pilaantumisen riskin takia. Lupaehtoja ei tulisi lieventää näitä asioita 
koskien. Lisäksi tulisi tarkistaa onko tarkkailu- ja tyhjentämismääräykset 
täytetty aiemman toiminnan osalta. Aidan rakentamista koskevan velvoit-
teen poistaminen: Romujätteen käsittelypaikka sijaitsee isolla metsäalu-
eella lähellä tietä. Alueella liikkuu luonnossa erittäin paljon virkistyskäyttäjiä, 
jotka käyttävät romuttamon ohi kulkevaa vanhaa maantietä (Kalliomäentie). 
Romut ja metallijätteet eivät kuulu luontoon ja ovat ruma näky jo lähtökoh-
taisesti. Romut alentavat alueen virkistysarvoja. Romuttamo on ehdotto-
masti aidattava asiaankuuluvasti ja siististi, jotta se ei pistä enempää sil-
mään muuten upealla metsäalueella. Hyvää on, että lupamuutoksen myötä 
romun kertavarastomäärät pienenisivät. Toiminta-aikojen laajeneminen 
muuten ei häirinne, vaikka se osuukin viikonlopulle ja iltoihin, jolloin alueella 
eniten virkistyskäyttäjiä liikkuu. Tämä pitää huomioida alueella liikennöitä-
essä normaalina tarkkaavaisuutena muuten melko rauhallisella tiellä. Toi-
von, että mielipiteeni huomioidaan lupaa käsiteltäessä. 

 

 Muistutus nro 3: 
Vaikka verkkoaitavelvoite poistettaisiinkin, maisemointiaitavelvoitetta Loi-
maantien puolelta ei voi poistaa. Näkyvyysalue molempiin suuntiin tulee 
olla otettu huomioon maisemanäkymän kannalta. Piha-alueella tapahtuvan 
metallijätteen käsittely ja varastointi tulee edelleen tapahtua ympäristöva-
hinkojen maksimaalisella minimoimisella. Öljynerotuskaivon tarkkailun ja 
tyhjentämismääräysten lieventämiseen ei ole perusteltua syytä. Vaikka alue 
ei ole olennaista pohjavesialuetta, sillä sijaitsee kuitenkin lukuisia lähteitä ja 
osalla mökkiläisistä on omia kaivoja, joista nostavat käyttövetensä. Alue on 
myös suosittu virkistys- ja liikuntakäyttöön, mm. hiihto ja marjastus. Pykä-
lässä 6 on myös mainittu, että öljynerotin tulee varustaa täyttymisestä il-
moittavalla hälyttimellä tai sulkuventtiilillä. Onko tämä tarkastettu viranomai-
sen puolesta? Toivon, että tämä käydään tarkastamassa paikan päällä. 
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Verkkoaidan rakentamisvelvoitekin oli 1.8.2010 mennessä ja sitä ei ole 
vaatimusten mukaan rakennettu.  

 

Lausunnot Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen 
26.4.2021 päivätty lausunto kuuluu: 

 
Lausunnolla olevan ympäristölupahakemuksen mukaan toiminta on aina 
ollut luvassa myönnettyä pienimuotoisempaa. Tontilla ei ole vettä tai vie-
märöintiä. Hakemuksen liitteen tietojen perusteella ympäristöluvan mu-
kaista aitaa ei ole alueelle rakennettu. Mikäli valvontaviranomainen ei ole 
todennut aidan puutteesta johtuvia ongelmia, ei liene välttämätöntä myös-
kään jatkossa toiminnan supistuessa vaatia rakennettavaksi aitaa. Yhty-
mähallitus pitää kuitenkin aitaa ja lukittavaa porttia tarpeellisena ulkopuo-
listen pääsyn estämiseksi muulloin kuin aukioloaikana. Toiminta-aikojen 
laajentamiselle ei liene estettä, kun toiminta tapahtuu päiväaikaan (klo 7-
22). Öljynerotuskaivoa on tarkkailtava säännöllisesti, jos siinä ei ole ole-
massa automaattista hälytystä sen täyttymisestä. Tyhjennys on suoritet-
tava riittävän usein ja viimeistään silloin, kun hälytysraja on saavutettu. 

HAKIJAN VASTINE  
 
 Hakija on 14.5.2021 toimittanut seuraavan vastineen:   
  

 Suurimpana huolen aiheena oli öljypäästöt sekä luonnontilainen ympäristö, 
jossa kiinteistö toimii sekä alueen aitaamattomuus. 

  
 Ensiksi haluan kertoa yrityksestä sen verran että kyseessä on yhden mie-

hen mikroyritys, jonka toimintaa ei tueta mitenkään ja joka ei ole myöskään 
tukia hakenut esim. vaikean koronatilanteen vuoksi eli on tulorahoitteista 
toimintaa ja maksaa verot Ypäjän kuntaan, ja hoitaa yhteiskunnalliset mak-
sut ja velvoitteensa. 

 
 Kiinteistön koko pinta-ala on noin 0,95 ha, josta asfaltoitua aluetta noin 0,25 

ha alue, jossa romuja käsitellään ja säilytetään on noin 700 m2 josta vedet 
ohjataan öljyn keräyskaivoon. 

 
Kiinteistön pinta-alasta on luonnontilaista monimuotoista metsää 75 % eli 
yhtään ylimääräistä puuta ei ole kaadettu ja tontilla on vilkas eläimistö 
muun muassa kyykäärmeitä, ampiaisia ja oravia, metsä toimii näkösuojana, 
eläinten kotina ja kompensoi toiminnasta syntyvää hiilidioksidia eli toimii hii-
linieluna, joten tältä osalta yritys haluaa kantaa oman vastuunsa ilmaston ja 
ympäristön tilasta. 

 
 Öljynkeräyskaivossa ei ole tällä hetkellä hälytintä, koska toiminnan pienuu-

den vuoksi alueella ei ole sähköjä kytketty olemattoman kulutuksen vuoksi 
(Sallilan sähkölaitoksen suositus). Olen hankkinut hälytinlaitteen, joka 
asennetaan kaivoon ja mahdollisuuksien mukaan käytetään aurinkoener-
giaa laitteen sähköistämiseen, koska se on valmistajan mukaan mahdollista 
ja vähäpäästöistä. 

 
 Alueella ei ole ollut romua käytännössä muutamia tonneja enempää, koska 

vaikea kilpailutilanne romualalla on haastavaa ja joudun tekemään muita 
töitä myös, että toiminta on kannattavaa, yksi syy miksi teen romun ke-
räystä on se että haluan palvella alueen asukkaita heidän kierrätys tarpeis-
saan ja noutaa romut, koneet ja ajoneuvot joita he ei tarvitse enää ja tarvit-
taessa toimittaa vaihtolavan myöskin tarvittaessa ja minun mielestä ei ole 
kovin järkevää että esim. yhtä autoa tullaan naapuripitäjistä varta vasten 
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hakemaan muutamien kymmenien kilometrien päästä kun asia voidaan hoi-
taa oman alueen yrittäjänkin toimesta joka toimii paikallisesti ja joustavasti. 

 
 Eli keräämme asukkailta ja yrityksiltä romua, joita he ovat säilyttäneet ja 

joka on heille tarpeetonta, me emme lisää näihin mitään jäteöljyjä emmekä 
muutakaan vaarallisia aineita emmekä myöskään ota näitä vastaan em-
mekä ota vastaan vuotavia ajoneuvoja, eli näkisin että nämä on kuitenkin 
paremmassa paikassa asfaltoidulla kentällä, josta ne kuljetetaan edelleen 
jalostettavaksi uusiksi tuotteiksi luontoa säästäen, koska metallin kierrätys 
vähentää merkittävästi päästöjä uuden malmin louhintaan verrattuna. 

 
 Romu- ja automäärät on vähäisiä, minkä vuoksi tätä ympäristöluvan muu-

tosta haetaan vastaamaan todellisia määriä. 
 
 Mitä tulee kiinteistön näkyvyyteen, niin itse romualue, eli noin 700 neliötä, 

ei näy kummallekaan tielle kiinteistölle tehtyjen maavallien ja puuston ansi-
osta, ainoa mikä näkyy, on koneita ja laitteita, jotka taas kuuluu kiertotalou-
den piiriin ja jotka ei ole romua vaan myytäviä tuotteita sekä kuljetus toimin-
taan liittyviä lavoja ja lisälaitteita sekä perävaunuja, jotka ei kuulu tämän 
ympäristölupahakemuksen sisältöön vaan on yrityksen muuta toimintaa. 

 
 Mukava huomata, että alueella on virkistyskäyttöä, itsekin kävelen useasti 

ja liikun metsässä katsellen sen monimuotoista elämää ja todennut, että 
muutamia kulkijoita on vastaan tullut, mutta paljon enemmän vielä mahtuisi 
esim. alueella on mahtavat marjavarannot. Olenkin joidenkin ulkoilijoiden 
kanssa keskustellut ja pannut merkille aivan kiinteistön tuntumassa olevat 
avohakkuut, jotka tietenkin talousmetsissä on tehtävä määräjoin sekä kivi-
jalostuksessa syntyvä jätekiven läjitysalueen läheisyys, jotka kaikki omalla 
tavallaan muokkaa näkymää ohikulkevien silmissä kuten kiinteistönikin.  

 
 Alueen aitaus on hyvä juttu, en sitä kiistä mutta tässä taloustilanteessa hy-

vin haasteellinen, koska viime tilinpäätöksessä romumyynnin liikevaihto oli 
noin 5 000 euron luokka vuodessa ja voitto miinusmerkkistä ja halvin aita-
vaihtoehto verkkoaita noin 10 000 euron luokkaa. Alueella ei ole havaittu 
ilkivaltaa, kiinteistöltä ei ole kulkeutunut jätteitä tielle, ainoat jätteet mitä 
olen havainnut ja kerännyt, on ylhäällä puhelinmaston läheisyydessä, jossa 
iltaisin useasti näkee ihmisiä kokoontuneena istuskelemassa autossa ja 
heittävän roskia luontoon katsellessaan yhdessä ympäröivän luonnon kau-
neutta. 

 

YMPÄRISTÖLUPALAUTAKUNNAN RATKAISU 
 

 Rakennuslautakunta muuttaa Jan Ankelo Ky:n ammattimaista jätteen 
käsittelyä koskevan lainvoimaisen ympäristöluvan, jonka se on myöntä-
nyt 9.6.2009 § 15, lupamääräyksiä 1 Varastointi, 2 Ympäröivä aita, 3 
Metallijätteiden ja romuajoneuvojen varastointi, 6 Piha-alue, 9 Toiminta-
ajat ja 12 Tarkkailu- ja raportointi. Lisäksi lupamääräyksiin 5 Ongelma-
jätteiden käsittely, 11 Häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet ja 
14 Lupamääräysten tarkistaminen on tehty lainsäädännön ja ohjeistuk-
sen muutoksista johtuvia teknisluonteisia päivityksiä.  

 
 Toiminnassa on noudatettava:  

- 9.6.2009 § 15 myönnetyn ympäristölupapäätöksen lupa-
määräyksiä 4, 7, 8, 10, 13 ja 15 
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- Muutettuja määräyksiä 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 12 ja 14 (lisäyk-
set kursiivilla ja poistetut kohdat yliviivattu) 

- Luvan muutoshakemusta 18.3.2021 täydennyksineen ja al-
kuperäistä 16.11.2008 lupahakemusta täydennyksineen, 
ellei ympäristöluvassa toisin määrätä.  
 

Vastaukset muistutuksiin ja lausuntoihin   
   

 Muistutukset otettu huomioon lupamääräyksissä nro 1, 2, 3, 6 ja 12. 
 Lausunto otettu huomioon lupamääräyksissä nro 2, 6, 9 ja 12.  
 
Lupamääräykset: 

 

1. Varastointi 
Romu, jätteet ja tarvikkeet on varastoitava aidatulla alueella ja käsitel-
tävä niin, ettei niistä aiheudu melu- tai pölyhaittaa, epäsiisteyttä, roskaa-
mista, hajuhaittaa tai saastumisvaaraa maaperälle ja pinta- ja pohjave-
sille eikä muutakaan haittaa ympäristölle. Mikäli ympäristö, mukaan lu-
kien Loimaantien ja Kalliomäentien alueet sekä maavallien ulkopuoliset 
alueet, tai kiinteistö roskaantuu toiminnan vuoksi, on se siivottava välit-
tömästi. 
 
Perustelu: Lupamääräyksestä on poistettu velvoite alueen aitaami-
seen. Perustelu esitetty tarkemmin määräyksen nro 2 yhteydessä. 
Muistutuksessa nro 2 esitetty huoli autonromujen kertymisestä Kallio-
mäentielle on huomioitu tarkentamalla pykälään se, että jätteiden leviä-
minen tiealueille ei ole hyväksyttävää. (JL 72 §) 

 
2. Ympäröivä aita 

Ulkopuolisten alueelle pääsyn estämiseksi, aluetta ympäröimään on ra-
kennettava ympäristöön maisemallisesti sopiva verkkoaita, joka on pi-
dettävä kunnossa ja alueen portti on pidettävä lukittuna muulloin kuin 
toiminnan aukioloaikana. Loimaantien ja ”vanhan loimaantien” varteen 
on rakennettava myös aidan lisäksi maavalli siten, että tieltä estetään 
näkyvyys toiminta-alueelle. Ympäröivä aita ja maavalli on rakennettava 
viimeistään 1.8.2010. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi mää-
rätä rakentamaan alueen ympärille aidan, mikäli se on riskienhallinnan 
ja ympäristön suojelemisen kannalta perusteltua.  
 
Perustelu:  
Toiminnanharjoittajan kertoman mukaan verkkoaidan rakentamisesta 
aiheutuisi kohtuuttomia kustannuksia suhteessa toiminnan laajuuteen ja 
rahalliseen hyötyyn. Ulkopuolisten eksyminen alueelle vahingossa on 
epätodennäköistä, sillä alue sijaitsee kolmen reunan osalta hyvin lähellä 
teitä (Loimaantie, Kalliomäentie). Ainoastaan yksi reuna rajoittuu laa-
jempaan metsäalueeseen, jota voidaan ajatella ihmisten käyttävän esi-
merkiksi ulkoiluun ja marjastukseen. Näkyvyys alueelle on kuitenkin tar-
kastuksella 12.5.2021 todetun mukaan sen verran hyvä, että ihmisten 
eksyminen varsinaiselle toiminta-alueelle vahingossa on epätodennä-
köistä. Alue on ollut olemassa vuodesta 2009 alkaen ilman verkkoaitaa. 
Toiminnanharjoittajan mukaan alueella ei ole havaittu ilkivaltaa. Mikäli 
alueella havaitaan jatkossa toistuvasti ympäristöriskin aiheuttavaa 
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ilkivaltaa, voi kunnan ympäristönsuojeluviranomainen velvoittaa toimin-
nanharjoittajaa rakentamaan aidan alueen ympärille. (YSL 20 §, 48 § ja 
49 §) 

 
3. Metallijätteiden ja romuajoneuvojen varastointi 

Kiinteistöllä saa ottaa vastaan metalliromua alle 5000 enintään 300 ton-
nia vuodessa ja varastoituna metalliromua saa kerrallaan olla enintään 
300 50 tonnia. Romuautoja saa vastaanottaa ja varastoidaan enintään 
50 100 tonnia vuodessa. Romuautoja saa olla kerrallaan varastossa 
enintään 15 10 kpl. Romuajoneuvoista saa poistaa renkaat.  
 
Alueella ei saa varastoida nesteitä sisältäviä romuajoneuvoja talviai-
kaan, mikäli alueella ei ole toimivaa hälytintä öljynerotuskaivossa. 
 
Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä laitokselle vastaanotettavista ro-
muajoneuvoista ja kierrätysmetalleista sekä niiden laadusta ja mää-
rästä. Luvan haltija ei saa ottaa vastaan yhdyskuntajätettä tai siihen 
verrattavaa jätettä tai ongelmajätettä, lukuun ottamatta romuajoneuvoja. 
Mikäli kiinteistölle tuodaan jätettä, jonka vastaanottoa laitokselle ei ole 
sallittu, on jäte viipymättä toimitettava käsittelypaikkaan tai laitokseen, 
jolla on asianmukaiseen toimintaan oikeuttava ympäristölupa, tai synty-
nyt jäte on palautettava sen haltijalle. 
 
Perustelu: Muutokset vastaanotto- ja varastointimääriin on hyväksytty 
toiminnanharjoittajan esittämän mukaisesti. Jotta romuajoneuvot voi-
daan toimittaa nykyiselle tuottajavastuun alaiselle vastaanottajalle, tulee 
ajoneuvoista poistaa renkaat. (YSL 48 § ja 49 §) 
 
Nesteitä sisältävien romuajoneuvojen talviaikainen varastointi on kiel-
letty, mikäli alueella ei ole toimivaa hälytintä öljynerotuskaivossa, sillä 
alueella ei juurikaan käydä talviaikaan. Vaikka toiminnanharjoittaja on 
ilmoittanut hankkineensa öljynerotuskaivoa varten hälyttimen, annetaan 
määräys kuitenkin siltä varalta, että verkkosähkön kytkemisessä tai au-
rinkosähkön käytössä tulee myöhemmin ongelmia. Romuajoneuvojen 
pidempiaikainen varastointi ilman hälytintä ja ilman, että alueella käy-
dään, aiheuttaa riskin siitä, että mahdollisia vuotoja ei havaita. (YSL 7 §, 
16 §, 17 §, 20 § ja 52 §) 
 

4. Ongelmajätteiden varastointi 
Ongelmajätteet ja kemikaalit on varastoitava suljetussa, tiiviissä ja asi-
anmukaisesti merkityissä astioissa. Varastotilojen tulee olla lukittuja, ka-
tettuja, tiivispohjaisia, viemäröimättömiä ja reunakorokkeella varustet-
tuja. 
 
Erilaatuisia ongelmajätteitä ei saa sekoittaa keskenään. Samansisältöi-
siä ongelmajätteitä voidaan yhdistää, mutta ei kuitenkaan laimentaa. 
 

5. Ongelmajätteiden käsittely 
Ongelmajätteet ja öljynerotuskaivon tyhjennysliete on toimitettava käsi-
teltäväksi laitokseen, jolla on ympäristölupa ongelmajätteiden käsitte-
lyyn. 
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Ongelmajätteiden siirtoa varten on laadittava jätelain (646/2011) § 121 
ja valtioneuvoston asetuksen (179/2012) § 24 mukainen siirtoasiakirja. 
josta ilmenee valtioneuvoston päätöksen (659/1996) mukaiset tiedot on-
gelmajätteistä. Siirtoasiakirja tai sen jäljennös on säilytettävä kolmen 
vuoden ajan sen allekirjoittamisesta. 
 
Perustelu: Päivitetty lainsäädäntöä koskeva viittaus luvan muutoksen 
käsittelyajankohdassa voimassa oleviin lakeihin / asetuksiin. (JL 121 § 
ja JäteA 24 §) 

 

6. Piha-alue 
Piha-alueella tapahtuvan metallijätteen vastaanotto, käsittely ja varas-
tointi on tehtävä asfaltoidulla tai vastaavalla tavalla nestetiiviiksi päällys-
tetyllä alueella. Öljyiset metallijätteet on varastoitava katetussa tilassa 
tai muulla tavoin suojattu, siten etteivät sade ja sulamisvedet pääse 
huuhtelemaan niitä. 
 
Romuajoneuvojen vastaanottoon ja varastointiin tarkoitetun alueen tu-
lee olla nestetiiviiksi pinnoitettu ja pinnankallistuksin, reunakorotuksin 
muotoiltu siten että, että nestepäästöjen joutuminen alueen ulkopuolelle 
estyy. Varastointialueelle tulevat sade- ja hulevedet on johdettava öl-
jynerottimen kautta maaston, siten ettei niistä aiheudu pinta ja pohjave-
sien pilaantumisvaaraa. Öljynerotuskaivo tulee varustaa täyttymisestä 
ilmoittavalla hälyttimellä ja sulkuventtiilillä 31.12.2021 mennessä. Häly-
tin tulee yhdistää jatkuvatoimisesti seurattavissa olevaan järjestelmään.  
 
Varastointiin käytettävät piha-alueet on päällystettävä riittävän tiiviillä 
pinnoitteella. Varastointialueen päällysteen kuntoa on tarkastettava vuo-
sittain ja samalla korjattava havaitut vauriot välittömästi. 
 
Toiminta on toteutettava järjestelmällisesti siten, ettei toiminnasta ai-
heudu maiseman rumentumista, epäsiisteyttä, ympäristön roskaantu-
mista, eikä mahdollisessa vahinkotilanteessakaan aiheudu maaperän 
pilaantumista tai pohjaveden pilaantumista tai terveyshaittaa eikä hait-
taa ympäristölle. 
 
Perustelu: Toiminnanharjoittaja on 24.5.2021 toimittamassaan vasti-
neessa ja 17.5.2021 käydyssä puhelinkeskustelussa ilmoittanut hankki-
neensa hälyttimen, jonka asennus on selvityksen alla. Lisäksi keskus-
teltiin sulkuventtiilin tarpeesta. Hälytin ja sulkuventtiili ovat tarpeellisia, 
koska alueella varastoidaan vaarallisia nesteitä sisältäviä romuajoneu-
voja. Määräajan antaminen loppuvuoteen on tarpeellista, jotta toimin-
nanharjoittaja pystyy selvittämään, miten hälyttimeen saadaan sähkö 
(sähköverkko / aurinkosähkö). Hälytin tulee yhdistää jatkuvatoimisesti 
seurattavissa olevaan järjestelmään, kuten puhelimeen, jotta mahdolli-
siin vuototilanteisiin voidaan reagoida välittömästi. (YSL 16 §, 17 §, 20 § 
ja 52 §) 

 

7. Vastaava hoitaja 
Hakijan on nimettävä toimintaan vastaava hoitaja, jolla on riittävä asian-
tuntemus toiminnan asianmukaista hoitoa, käyttöä, käytöstä poistamista 
ja niihin liittyvää toiminnan tarkkailua varten. Vastaavan hoitajan nimi- ja 
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yhteystiedot on ilmoitettava kirjallisesti Ypäjän ympäristönsuojeluviran-
omaiselle ennen toiminnan aloittamista. Henkilön vaihtumisesta on il-
moitettava vastaavasti. 

 

8. Kuljetus 
Jätteet on kuljetettava siten, ettei liikenteestä tai kuljetuskaluston epä-
puhtaudesta aiheudu haju-, melu-, pöly-, tai roskaantumishaittoja. Kulku 
kiinteistölle on järjestettävä siten, että se ei häiritse ja mahdollistaa 
"vanhan loimaantien" vapaa ajankäytön (esim. talvisin hiihtolatu).  

 

9. Toiminta-ajat 
Toimintaa saa harjoittaa arkipäivisin maanantaista perjantaihin kello 7-
18 kello 7-22 ja lauantaisin kello 8-20.  
 
Asumiseen käytettävillä alueilla toiminnasta aiheutuva melutaso ei saa 
ylittää ulkona melun A-painotetun ekvivalenttitason (LAeq) 
päiväohjearvoa 55 dB. Loma-asumiseen käytettävillä alueilla melutaso 
ei saa ylittää päiväohjearvoa 45 dB. 
 
Perustelu: 
Toiminta-aikojen laajentamiseen ei ole katsottu olevan estettä, sillä toi-
mintaa ei ole joka päivä ja toiminnasta ei aiheudu erityisen häiritsevää 
melua. Nykyinen toiminta-aika ei ole palvellut toiminnanharjoittajan tar-
peita. Toiminta-ajoista on keskusteltu toiminnanharjoittajan kanssa. 
(YSL 48 § ja 49 §) 
 
Määräykseen on tarkennettu valtioneuvoston päätöksen mukaiset melu-
tason ohjearvot, jotka eivät saa ylittyä toiminnan johdosta. 
(VnP 993/1992 § 2, NaapL 17 §) 
 

10. Paras käyttökelpoinen tekniikka 
Toimenharjoittajan on seurattava parhaan käyttökelpoisen tekniikan ke-
hittymistä. Parasta taloudellisesti käyttökelpoista tekniikkaa on hyödyn-
nettävä toiminnassa niin, että ympäristövaikutukset ovat mahdollisim-
man vähäisiä. 

 

11. Häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet 
Toiminta-alueella on oltava vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalle 
aina riittävä määrä imeytysmateriaalia. Vuotoina ympäristöön päässeet 
jätteet, kemikaalit, polttoaineet, ja muut aineet on kerättävä välittömästi 
talteen. Käytetyt imeytysaineet on toimitettava käsiteltäväksi ongelma-
jätteenä. 
 
Häiriötilanteesta on viipymättä ilmoitettava Hämeen ympäristökeskuk-
seen Ypäjän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä tarvittaessa 
pelastuslaitokselle ja kunnan terveydensuojeluviranomaiselle. 
 
Häiriötilanteita ovat esim.:  

- poikkeuksellisen suuret päästöt 
- vahingot ja onnettomuudet, joissa haitallisia aineita pääsee vuota-

maan pintavesiin, pohjavesiin, maaperään tai haihtumaan ilmaan 
- poikkeuksellisen erityisiä toimia vaativien jäte-erien syntyminen 
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Perustelu: Ilmoitusvelvollisuutta on päivitetty nykylainsäädännön ja -
ohjeistuksen mukaiseksi.  

 

12. Tarkkailu ja raportointi 
Öljynerotuskaivon toimintaa on tarkkailtava säännöllisesti, mahdolli-
suuksien mukaan kerran kuukaudessa. Hälyttimen toiminta tulee testata 
vähintään kerran vuodessa loppusyksyllä, ja huolto tilata tarvittaessa. 
Tarkkailusta on pidettävä kirjaa, johon merkitään tarkastuspäivämäärä, 
todettu kaivon kunto, huoltotoimenpiteet ja tyhjennykset. Öljynerotus-
kaivo on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa tarvittaessa. 
 
Vastaanotetuista jätteistä sekä edelleen toimitetuista jätemateriaaleista 
on pidettävä kirjaa. Kirjanpidosta on käytävä ilmi eri jätemateriaalien 
määrä, laji, laatu, alkuperä ja toimituspaikka sekä varastointitilanne vuo-
denvaihteessa. 
 
Ympäristön tarkkailukertomus on toimitettava Ypäjän ympäristönsuoje-
luviranomaiselle vuosittain helmikuun loppuun mennessä. 
 
Tarkastuskertomukseen on sisällytettävä seuraavat tiedot:  

- toiminnan toimintapäivät vuodessa 
- vuodenaikana vastaanotetut jätteet, edelleen toimitettu jätemateri-

aali sekä varastointitilanne vuoden vaihteessa (Jätelaji, määrä, 
alkuperä, hyödyntäminen, toimituspaikka) 

- selvitys vuoden aikana tapahtuneista häiriötilanteista ja muista 
poikkeustilanteista, niiden syistä, kestoajasta, syntyneistä pääs-
töistä ja jätteistä. 

- yhteenveto ympäristönsuojelun kannalta olennaisista huoltotoi-
menpiteistä. 

 

Perustelu:  
Öljynerotuskaivon tarkkailuvelvoitetta on lievennetty siten, että mikäli 
toiminnanharjoittaja ei esimerkiksi talviaikaan käy kiinteistöllä, ei hänen 
tarvitse mennä kiinteistölle yksinomaan öljynerotuskaivon tarkastamisen 
vuoksi. Tästä ei aiheudu riskiä ympäristölle, sillä öljynerotuskaivoon 
asennetaan hälytin. Hälyttimen toiminnan varmistamiseksi, tulee hälytti-
men toiminta varmistaa määräajoin. Tyhjennysvelvoitetta on lievennetty 
vastaamaan muita vastaavia lupia siten, että tyhjennys voidaan suorit-
taa tarvittaessa. Mikäli alueelta ei synny öljyisiä päästöjä, ei tyhjennystä 
ole ympäristönsuojelun näkökulmasta tarpeen tehdä. (YSL 7 §, 16 §, 
17 §, 20 § ja 52 §)  

 

13. Toiminnan muuttaminen tai lopettaminen 
Tuotannon lisäämisestä, muuttamisesta tai lopettamisesta on ilmoitet-
tava Ypäjän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Toiminnan val-
vonnan kannalta em. olennaisista muutoksista tulee tehdä ilmoitus ja 
esitettävä yksityiskohtainen suunnitelma hyvissä ajoin, viimeistään 
6 kuukautta, ennen toimenpiteeseen ryhtymistä. 

 

14. Lupamääräysten tarkistaminen 
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Luvan saajan on esitettävä uusi lupahakemus lupamääräysten tarkista-
miseksi viimeistään 1.6.2019, ellei toiminnassa sitä ennen tapahdu 
olennaista muutosta. 

 

Perustelu: 
Velvoite lupamääräysten tarkistamisesta (YSL 71 §) on rauennut ympä-
ristönsuojelulain muutoksen (423/2015) tultua voimaan 1.5.2015. 
 

15. Vakuus 
Hakijan on toimitettava Ypäjän ympäristönsuojeluviranomaiselle 2000 
euron pankki vakuus, pankkitalletus tai muu vastaava vakuus. Va-
kuutta voidaan käyttää toiminnan mahdollisesti loputtua kiinteistölle jää-
vien jätteiden käsittelystä ja kuljetuksesta sekä mahdollisen onnetto-
muuden seurauksena syntyvien ympäristöhaittojen poistamisesta synty-
viin kustannuksiin. Ypäjän ympäristönsuojeluviranomainen varaa mah-
dollisuuden tarkistaa vakuuden suuruutta vuosittain. 
 
Perustelu:  
Alueella varastoitava metalliromu (kertavarasto enintään 50 t) ja romu-
ajoneuvot (kertavarasto enintään 10 kpl) nykyisissä määrissään on 
mahdollista toimittaa edullisesti pois kiinteistöltä, joten vakuuden mää-
rää ei ole tarpeen nostaa.  

 

RATKAISUN YLEISET PERUSTELUT  
 

Kyseessä on ympäristönsuojelulain 89 §:n mukainen luvan muuttami-
nen, jossa toiminnan päästöt ja niiden vaikutukset eivät olennaisesti li-
säänny. Asia on tullut vireille hakijan hakemuksesta.  
 
Kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä ja hakemuksessa esite-
tyllä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä, toiminta täyttää ym-
päristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten 
vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa ja sen no-
jalla on säädetty. (YSL 48 §, LsL 65 §) 
 
Ympäristönsuojeluviranomainen katsoo, että toimittaessa tämän pää-
töksen mukaisesti toiminnasta ei aiheudu: 

− terveyshaittaa 

− merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa 

− maaperän tai pohjaveden pilaantumista 

− erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista 

− vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttö-
mahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella 

− kohtuutonta haittaa naapureille 
 

Toiminta ei sijoitu asemakaavan tai muidenkaan sijoitusmääräysten 
vastaisesti kuten onnettomuusriskialueelle. 
 

Luvan myöntämisen edellytykset täyttyvät.  
(YSL 11 ja 49 §, NaapL 17 §)  

 



13 (14) 
 

 

PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO 

 

Päätös on voimassa toistaiseksi sen voimaantulopäivästä lukien. Toi-
minnan olennainen muuttaminen edellyttää uuden ympäristöluvan ha-
kemista. (YSL 87 §) 

 

Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo 
myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poik-
keavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta on asetusta 
luvan estämättä noudatettava. (YSL 70 §) 

 
SOVELLETUT OIKEUSOHJEET  
 

Ympäristönsuojelulaki 527/2014 (YSL)  
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta 713/2014 (YSA) 
Jätelaki 646/2011 (JäteL)  
Valtioneuvoston asetus jätteistä 179/2012 (JäteA) 
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista 993/1992 
Luonnonsuojelulaki 1096/1996 (LsL) 
Laki eräistä naapuruussuhteista 26/1920 (NaapL)  

 

 

MAKSUT JA NIIDEN MÄÄRÄYTYMINEN 
 

Hakijalta peritään Ypäjän kunnalle käsittelystä aiheutuvat kulut kunnan-
valtuuston taksapäätöksen (kv. 1.10.2020, § 26) mukaisesti. Taksan 
1 §, 2 §, 3 §, maksutaulukko kohta: Jätteiden ammattimainen käsittely 
(2 000 €). Taksapäätöksen 5 § mukaisesti mikäli asian käsittelyn vaa-
tima työmäärä on merkittävästi keskimääräistä pienempi, voidaan 
maksu määrätä maksutaulukon mukaista maksua pienemmäksi. Mak-
sua peritään työmäärään suhteutettuna 50 % maksutaulukon mukai-
sesta maksusta eli 1 000 euroa. (YSL 205 §) 
 
Kohde lisätään valvontaviranomaisen valvontaohjelmaan ja sille 
määritetään riskiluokka. Toiminnan valvonnasta aiheutuvat maksut peri-
tään luvan voimassaoloaikana ympäristönsuojeluviranomaisen taksan 
ja valvontasuunnitelman sekä -ohjelman mukaisesti erikseen.   

 

 

PÄÄTÖKSEN ANTAMINEN 
 

Päätös annetaan 24.6.2021  
Kuulutuksen julkaisupäivä: 24.6.2021 

 

 

LUPAPÄÄTÖKSESTA TIEDOTTAMINEN  
 

Päätös  Jan Ankelo Ky 
 

Jäljennös päätöksestä  
 

Hämeen ELY-keskus (sähköisesti) 
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Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä (sähköisesti) 
Ypäjän kunnanhallitus (sähköisesti) 

 

Ilmoitus päätöksestä 
Asianosaiset, joille on lähetetty tiedoksianto hakemuksesta. 
 

Ilmoittaminen internet-sivuilla 

 

Tästä päätöksestä kuulutetaan Ypäjän kunnan ja Forssan kaupungin 
internet-sivuilla olevilla ilmoitustauluilla.  
 

 

MUUTOKSENHAKU 
 

Tähän päätökseen haetaan muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oi-
keuteen. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa 
järjestyksessä kuin pääasiasta. 
 
Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tä-
män päätöksen tiedoksisaannista sitä määräaikaan lukematta. Tiedok-
sisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7.) päivänä päätök-
sen antopäivästä 24.6.2021. Viimeinen valituspäivä on 31.7.2021. 

 
Valitusosoitus on liitteenä. (YSL 190 ja 205 §)  
 

 


