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KUULUTUS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA 

Hakemus  
Lapin Jätehuolto kuntayhtymä hakee Pelkosenniemen hyötyjäteaseman ympäristöluvan (Lapin 
Ympäristökeskus 10.5.2005, 1397Y0007-121) muuttamista. Tarkoituksena on lisätä 
vastaanotettaviin vaarallisiin jätteisiin jätejae: öljyiset maa-ainekset EWC 17 05 03 sekä muihin 
jätteisiin varaus vastaanottaa teurasjätettä EWC 02 02 02. 

Jäteasemalla on tarkoitus ottaa vastaan pieniä määriä öljyisiä maita, jotka välivarastoidaan 
katetussa, tiiviissä siirtolavassa Pelkosenniemen hyötyjäteasemalla vaarallisten jätteiden 
varastointialueella, jossa on voimassa olevan ympäristöluvan mukaan lupa välivarastoida muita 
öljyisiä vaarallisia jätteitä (jäteöljy ja kiinteä öljyinen jäte). Alue on pinnoitettu tiiviiksi asfaltoimalla 
niin, että öljyiset maat tai niistä suotautuvat öljyiset vedet eivät pääse pilaamaan maaperää, 
pohjavettä tai vesistöjä. Alueen valumavedet johdetaan öljynerotuskaivoon. Asemalla on riittävästi 
imeytyskalustoa öljyvuotojen varalta. Öljyisen maa-aineksen suurin välivarastointi määrä 15 
tonnia, joka vastaa yhden kontin kokoa. Kontin täytyttyä öljyiset maat kuljetetaan ko. jätejakeen 
kuljetukseen ELY-keskukselta hyväksynnän saaman jätekuljetusyrityksen toimesta käsittelylai-
tokseen, jolla on voimassa olevat, asianmukaiset vastaanotto- ja käsittelyluvat luvat öljyisille 
maille. Jätemaiden vastaanotosta ja siirroista pidetään kirjaa jätelain edellyttämällä tavalla ja niistä 
laaditaan asianmukaiset siirtoasiakirjat. Öljyisten maiden vastaanotosta ja välivarastoinnista ei 
Lapin Jätehuolto kuntayhtymän arvion mukaan voi aiheutua ympäristön pilaantumisen vaaraa 
alueen jo olemassa olevien suojarakenteiden ja vahinkotilanteisiin varautumisen vuoksi.  

Lisäksi varaudutaan mahdolliseen sivutuoteasetuksen muutokseen varaamalla lupa vastaanottaa 
teurasjätettä niille varattuun paikkaan.  

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä katsoo, että nykyisen ympäristöluvan mukaan laadittuun ja 
hyväksyttyyn ympäristövaikutusten tarkkailuun ei tarvitse tehdä muutoksia tämä lisäyksen vuoksi. 

Nähtävilläpito  
Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 11.8.2020 – 10.9.2020 Pelkosenniemen-Savukosken 
kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöterveyslautakunnan internetsivuilla osoitteessa: 
https://www.savukoski.fi/ymparistoterveydenhuolto/hallinto/kuulutukset/  

sekä Pelkosenniemen kunnan teknisessä toimistossa osoitteessa: Kemijärventie 6 B, 98500 
PELKOSENNIEMI.  

Muistutukset ja mielipiteet  
Niillä, joiden oikeutta, etua tai velvollisuutta asia saattaa koskea, on tilaisuus tehdä muistutus 
hakemuksen johdosta. Muilla on mahdollisuus mielipiteen jättämiseen. Hakemusta koskevat 
muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa kirjallisena viimeistään 10.9.2020 klo 15 
Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöterveyslautakunnalle 
osoitteeseen Kauppakuja 2 A 1, 98800 Savukoski tai sähköpostitse osoitteeseen 
ymparistonsuojelu@pelsavu.fi. 

Lisätiedot: ympäristönsuojelusihteeri Paula Tarkka 040 520 3162. 
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