
 
LSJH Oy:n Perniön lajitteluaseman ympäristölupapäätöksen muuttaminen, toiminnan 
jatkaminen, Katajarannantie 7, 734-619-12-17 
 
Rakennus- ja ympäristölautakunta 25.08.2021 § 16 
3489/11.01.00.00.01/2021 
 
 
Valmistelija ympäristöinsinööri Riitta Saari, riitta.saari@salo.fi 02 778 7803 

 
Asia 
Lounais-Suomen Jätehuolto Oy on jättänyt muutoshakemuksen Perniön 
pienjäteaseman, nykyään Perniön lajitteluasemaksi kutsutun, 19.8.2015 
myönnettyyn ympäristölupaan (Dyn 790/11.01.00.00.01/2015). 
Lajitteluaseman vastaanotetut jätemäärät ovat kasvaneet, aukioloaikoja 
suunnitellaan lisättävän ja asemalla on aloitettu asbestijätteen vastaanotto 
kotitalouksilta. 
 
Hakija 
Lounais-Suomen Jätehuolto Oy 
Y-tunnus 1868393-8 
Kuormakatu 17 
20380 Turku 
 
Luvan hakemisen peruste 
Ympäristönsuojelulain 27 § mukaan liitteen 1 taulukon 2 kohdan 13 f 
mukaan jätteenkäsittelytoimintaan, joka on ammattimaista tai laitosmaista, 
tulee olla ympäristölupa.   
 
Toimivaltainen lupaviranomainen 
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on valtioneuvoston asetuksen 
ympäristönsuojelusta (713/2014) 2 §:n 1 momentin kohdan 12 f) 
perusteella toimivaltainen lupaviranomainen.  
 
LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY 
 
Asian vireille tulo 
Hakemus on vastaanotettu 27.5.2021. 
 
Hakemuksesta tiedottaminen 
Kuulutus 1.6.-8.7.2021 hakemuksen vireilläolosta on julkaistu kaupungin 
sähköisellä ilmoitustaululla, Salon Seudun Sanomissa 1.6.2021. Lisäksi  
naapurikiinteistöjä on asianosaisina tiedotettu kirjeellä. 
 
Tarkastukset 
Laitoksella suoritettiin valvontasuunnitelman mukainen tarkastus 
31.3.2021. 
 
Lausunnot 
Salon ympäristöterveydenhuolto on pyynnöstä antanut seuraavan 
lausunnon:  
 
Lajitteluaseman toiminnasta ei saa aiheutua terveyshaittaa tai sen mahdol-
lisuutta lähialueen asukkaille, asiakkaille tai väestölle (asbestipöly). Toimin-
nanharjoittajan on tarkastettava, että asbestijäte on asianmukaisesti pa-
kattu ennen sen laittamista kannelliseen puhtosäiliöön. Asbestijätteen va-
rastoinnin ja kuljetusten aikana tulee varmistua siitä, ettei asbestipölyä 
pääse leviämään ympäristöön. Toiminnanharjoittajalla tulisi olla valmius 
asbestijätteen asianmukaiseen uudelleenpakkaamiseen, mikäli pakkauk-
sissa huomataan puutteita tarkastuksen yhteydessä. Terveydensuojeluvi-
ranomainen suosittelee, että asiakkaita ohjeistetaan käyttämään P3-luokan 
hengityssuojainta asbestijätettä käsiteltäessä.  
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Sovelletut oikeusohjeet:  
Terveydensuojelulaki (763/1994) 1 §, 2 § 
 
Muistutukset ja mielipiteet 
Muistutuksia ja mielipiteitä ei ole saapunut. 
 
 
HAKIJAN ESITYS LUVAN MUUTTAMISEKSI 
 
Vastaanotettavat jätelajit ja -määrät 
Voimassa oleva ympäristölupapäätöksen mukaisesti Perniön 
lajitteluasemalla on lupa vastaanottaa kotitalouksilta ja pienyrityksiltä 
vaarallisen luokituksen omaavia jätteitä vuodessa enintään 140 tonnia ja 
muita jätteitä enintää 300 tonnia vuodessa. Vaarallisen jätteen 
varastointikapasiteetti saa olla enintään 50 tonnia. 
 
Lupamääräyksen 2. mukaan muiden kuin sekajätteiden (20 03 01), 
puujätteiden (20 02 02), kestopuun (20 01 37), metallin (02 01 40), lasin 
(17 01 02), pahvin ja kartongin (15 01 01), sähkölaitteiden (16 02 
pakastimet, tietokoneromu, pesukoneet yms.), lyijyakkujen (20 01 33), 
jäteöljyn (20 01 26) ja tavanomaisen vaarallisen jätteen vastaanotto 
lajitteluasemalla on kielletty. 
 
Hakijan esitys vastaanotettavista jätelajeista ja -määristä on esitetty alla 
olevassa taulukossa nro 1. Esityksen mukaisesti Perniön lajitteluasemalla 
saisi vastaanottaa vaarallisia jätteitä enintään 200 tonnia vuodessa ja 
tavanomaisia jätteitä enintään 1 000 tonnia vuodessa. Muutoksilla ei 
arvioida olevan merkittävää vaikutusta lajitteluaseman 
ympäristövaikutuksiin.  
 
Taulukko 1. Hakijan esitys Perniön lajitteluasemalla vastaanotettavista 
jätelajeista ja -määristä 
 

Jätelaji EWC t/vuosi 

Puujätteet 200138 250 

Risut 200201 100 

Haravointijäte 200201 100 

Sekalaiset yhdyskuntajätteet: 
polttokelpoinen jäte, loppujäte, 
pehmustetut huonekalut ja 
lajiteltava/murskattava jäte 

200301 200307 300 

Lajitellut tavanomaiset jätejakeet, 
kuten: metalli, kipsilevy, tasolasi, 
saniteettiposliini, keramiikka ja 
poistotekstiilit  

 200 

Pakkausjätteet: kartonki- lasi-, metalli- 
ja muovipakkaukset  

150101, 150102, 
150104, 150107 

50 

Kestopuu 200137, 170204 40 

Asbesti 170605 5 

SER 200123, 200135, 
200121 

60 

Paristot ja akut 200133 7 

Muut varalliset jätteet, kuten jäteöljyt ja 
kemikaalijätteet, aerosoli- ja 
painepakkaukset 

 20 

 
Asbestin vastaanotto 
Perniön lajitteluasemalla on todettu tarve vastaanottaa pieniä määriä 
kotitalouksien asbestijätettä. Asbestia vastaanotetaan lajitteluasemalla 
enintään 200 litraa kerrallaan. Tätä suuremmat erät ohjataan tuomaan 
suoraan Korvenmäen jätekeskukseen loppusijoitettavaksi. Asiakkaat 



ohjeistetaan pakkaamaan asbesti tiiviisti vahvaan muoviin tai jätesäkkiin 
joka ei rikkoudu, eikä siitä pääse pölyä ilmaan. Asbestipakkausten tulee 
olla ulkopuolelta puhtaat. Pakkaus ohjeistetaan merkitsemään ”Asbestijäte, 
hengittäminen vaarallista”.  
 
Lajitteluasemalla asbestijäte otetaan vastaan pakattuna kannelliseen 
puhtosäiliöön, joka on varustettu asianmukaisin merkinnöin. Henkilökunta 
tarkastaa vastaanotettavat jätteet toimistorakennuksen luona, jonka 
jälkeen asiakas ohjataan oikeaan keräyspisteeseen. Henkilökunta ei ole 
velvollinen auttamaan asiakasta asbestikuorman purkamisessa, vaan 
asiakas toimittaa henkilökohtaisesti asbettijätteen säilöön. Turvallisen 
työskentelyn varmistamiseksi lajitteluaseman henkilökunnalle on laadittu 
asbestijätteen tunnistamisesta ohjeet, jotka jokainen käy läpi osana 
työtehtäviin perehtymistä.  
 
Asbettijätteen säiliön vaihto suoritetaan täyttymisasteen mukaan. 
Vastaanotetut asbestijätteet toimitetaan loppusijoitukseen LSJH:n 
Korvenmäen jätekeskukseen, jossa asbestijäte vastaanotetaan 
erillissijoitettavana jätteenä. Asbestijäte sijoitetaan muusta loppusijoitetusta 
erotetulle alueelle ja peitetään välittömästi.    
 
 
Valmistelijan ehdotus:  
 
VIRANOMAISEN RATKAISU 
 
Salon rakennus- ja ympäristölautakunta muuttaa Lounais-Suomen 
Jätehuolto Oy:n Perniön lajitteluasemalle 19.8.2015 myöntämäänsä 
ympäristölupaa (Dyn 790/11.01.00.00.01/2015) Katajarannantie 7:n 
kiinteistöllä 734-619-17-12 seuravasti: Kotitalouksilta ja pienyrityksiltä 
voidaan vastaanottaa jätteitä vuodessa hakemuksessa yksilöityjen 
jätejakeiden mukaisesti; vaarallisia jätteitä enintään 132 t ja muita 
jätejakeita enintään 950 t. Vaarallisen jätteen varastointikapasiteetti saa 
olla enintään 50 t. Asbestijätettä voidaan vastaanottaa mahdollisesta 
muutoksenhausta huolimatta. 
 
Aiemman ympäristölupapäätöksen lupamääräykset numero 2. ja 3. 
poistetaan ja korvataan 2a):lla sekä 3a):lla sekä lajitteluasemaa  
edellytetään toimittamaan vakuus uudessa lupamääräyksessä nro 17. 
seuraavasti: 
 
 
2a) Muiden kuin puujätteiden (200138), risujen (200201), haravointijätteen 
(200201), sekalaisten yhdyskuntajätteiden kuten polttokelpoinen jäte, 
loppujäte, pehmustetut huonekalut ja lajiteltava/murskattava jäte (200301, 
200307), lajitellut tavanomaiset jätejakeet kuten esimerkiksi metalli, 
kipsilevy, tasolasi, saniteettiposliini, astiakeramiikka ja poistotekstiili, 
pakkausjätteet kuten kartonki, muovi, metalli- ja lasipakkaukset (150101, 
150102, 150104, 150107), kestopuu (200137, 170204), asbesti (170605), 
SER (200173, 200135, 200131), paristot ja akut (200133), muut vaaralliset 
jätteet kuten jäteöljyt ja kemikaalijätteet, aerosoli- ja painepakkaukset, 
vastaanotto lajitteluasemalla on kielletty.   
 
Mikäli lajitteluasemalle vastaanotettavien jätteiden joukosta löytyy muita 
kuin edellä mainittuja jätteitä, on ne palautettava viipymättä jätteen 
haltijalle, tai toimitettava viipymättä laitokselle, jolla on ympäristölupa 
kyseessä olevan jätteen vastaanottamiseen.   
 
3a) Toiminnan harjoittajan tulee ennen jokaisen jäte-erän vastaanottoa 
varmistua sen vastaanottokelpoisuudesta. Mikäli jätteen vastaanotto- ja/tai 
hyödyntämiskelpoisuutta ei voida varmistaa, ei jätettä saa ottaa vastaan.  
 



Asbestijäte on vastaanottokelpoinen, mikäli se on pakattu tiiviiseen ja 
eheään muoviin. Pakkauksen pinnalla ei saa olla asbestipölyä eikä 
pakkaus saa olla rikkoontunut. Mikäli asbestijäeteen pakkaus ei ole eheä 
tai se on pölyinen, ei sitä saa ottaa vastaan tai vaihtoehtoisesti se on 
uudelleen pakattava asemalla ennen puhtosäiliöön laittamista.  
 
Asbestijätteen säilyttämisessä ja kuljettamisessa on käytettävä tiiviisti 
sujettavia kestäviä pakkauksia, joiden merkinnöistä käy ilmi, että ne 
sisältävät asbestia. 
 
17. Toiminnanharjoittajan on asetettava Salon kaupungin rakennus- ja 
ympäristölautakunnalle 6 000 euron toistaiseksi voimassa oleva vakuus 
jäteasema-alueen asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi toiminnan 
päättyessä. Vakuudeksi hyväksytään takaus, vakuutus tai pantattu talletus. 
Vakuusasiakirjat on toimitettava Salon kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaiselle kuukauden kuluessa tämän päätöksen 
lainvoimaiseksi tulosta. Lupaviranomainen voi tarvittaessa tarkistaa 
vakuuden suuruutta.  
 
 
Sovelletut säädökset 
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) § 6, 7, 14, 22, 27, 29, 34, 39, 42-44, 48, 
49, 52, 58, 59, 89,190, 191, 198, 199, 205, 235 §    
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 2-4, 11, 13-15 §  
Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 §  
Jätelaki (646/2011) 12, 13, 15, 16, 144 §  
Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 4, 8, 9, 10, 19 §, liite 4  
 
Käsittelymaksu ja sen määräytyminen 
Lupahakemuksen käsittelystä perittävä maksu on 612 € (9 x 68 €/h). Li-
säksi laskutetaan ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaisesta päätöksestä 
210 €, eli yhteensä 822 € Salon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen 
4.3.2020 voimaan tulleen taksan mukaan. 
 
  
PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 
 
Tämä päätös on lainvoimainen valitusajan päätyttyä, mikäli päätökseen ei 
haeta muutosta.  
 
Lupapäätöksestä tiedottaminen 
Tästä päätöksestä ilmoitetaan kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla 
www.salo.fi/ Kuulutukset. Asiakirjat valitusosoituksineen ovat nähtävillä Sa-
lon kaupungin nettisivuilla osoitteessa www.salo.fi, kaupunki ja päätöksen-
teko, esityslistat ja pöytäkirjat, rakennus- ja ympäristölautakunta 25.8.2021. 
 
 

päätös sähköisenä Lounais-Suomen Jätehuolto Oy 

päätös sähköisenä Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskus/ ympäristö ja luonnonvarat 
Salon kaupunginhallitus 
ympäristöterveydenhuolto 

kuulutus päätöksestä Asianosaiset 

 
Muutoksenhaku 
Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-
oikeuteen. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa 
järjestyksessä kuin pääasiasta. Valitusosoitus on liitteenä. 
 
 
 

http://www.salo.fi/
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Esittelijä Rakennus- ja ympäristövalvonnan johtaja 

 
Päätösehdotus Salon rakennus- ja ympäristölautakunta muuttaa Lounais-Suomen 

Jätehuolto Oy:n Perniön lajitteluasemalle 19.8.2015 myöntämäänsä 
ympäristölupaa (Dyn 790/11.01.00.00.01/2015) Katajarannantie 7:n 
kiinteistöllä 734-619-17-12 seuravasti:  
 
Kotitalouksilta ja pienyrityksiltä voidaan vastaanottaa jätteitä vuodessa 
hakemuksessa yksilöityjen jätejakeiden mukaisesti; vaarallisia jätteitä 
enintään 132 t ja muita jätejakeita enintään 950 t. Vaarallisen jätteen 
varastointikapasiteetti saa olla enintään 50 t. Asbestijätettä voidaan 
vastaanottaa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. 
 
Aiemman ympäristölupapäätöksen lupamääräykset numero 2. ja 3. 
poistetaan ja korvataan valmistelun mukaisesti 2a):lla sekä 3a):lla sekä 
lajitteluasemaa edellytetään toimittamaan vakuus uudessa 
lupamääräyksessä nro 17. valmistelun mukaisesti. 
 

Päätös Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. 
 
Tiedoksianto Lounais-Suomen Jätehuolto Oy 
 Asianosaiset 
 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (VARELY) 
 Salon kaupunginhallitus 
 Salon ympäristöterveydenhuolto 
   


