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Päätös Suomen Akkukeräys Oy:n ympäristönsuojelulain 35 §:n mukaisesta
ympäristölupahakemuksesta, joka koskee käytettyjen akkujen välivaraston perustamista.

LUVAN HAKIJA
Suomen Akkukeräys Oy, Niittaajantie 6, 26820 Rauma
LAITOS/TOIMINTA JA SEN SIJAINTI
Välivarasto sijaitsee Rauman sataman alueella, osoitteessa Anderssonintie 4, 26100 Rauma.
Kiinteistörekisteritunnus on 402-2-5-255.
LUVAN HAKEMISEN PERUSTE
Laitos on ympäristölupavelvollinen ympäristönsuojelulain 28 §:n 1 momentin, 28 §:n 2 momentin
4. kohdan ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 §:n 3 momentin mukaan.
LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Alueellinen ympäristökeskus on toimivaltainen lupaviranomainen ympäristönsuojeluasetuksen 6 §:n 1 momentin 12 c kohdan mukaan.
ASIAN VIREILLETULO
Hakemus on saapunut Lounais-Suomen ympäristökeskukseen 22.5.2000.
TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE
Laitos sijaitsee Rauman kaupungin Christina Shipping Oy Ltd:lle vuokraamalla kiinteistöllä, joka
on vuokrattu edelleen Suomen Akkukeräys Oy:lle. Alueella on asemakaava.
LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ
Akkuvarasto sijaitsee Rauman satama-alueella. Rajanaapurina on mm.
elintarvikkeiden tuontivarasto ME Group Oy Ltd, Merenkulkuhallituksen ja Oy Transkem Ab:n
vuokra-alueet sekä Rauman kaupungin alue. Kalasatama sijaitsee n. 200 m etäisyydellä.
Melu, liikenne ja muu kuormitus alueella
Hakijan mukaan ei toiminnasta aiheudu päästöjä. Melua aiheutuu lähinnä kuljetuskalustosta
tavaraa tuotaessa ja noudettaessa sekä purkaus- ja lastauskoneista. Laitoksen läheisyydessä on
sataman kemikaalisäiliöitä.
LAITOKSEN TOIMINTA
Käytetyt akut kerätään koko maasta ja tuodaan eri liikennöitsijöiden ja keräilijöiden
autokuljetuksina Raumalle ja välivarastoidaan irtotavarana halliin, josta se toimitetaan
hyödynnettäväksi luvallisiin paikkoihin kotimaahan ja ulkomaille.
Välivarastoitava määrä ja varaston kapasiteetti
Varastoinnin vuotuinen määrä on

akkumassaa
rikkihappoa
pakkaustarvikkeita

6000-10000 t/a
450-750 t/a
60-100 t/a

Suurin varasto kerrallaan on
akkumassaa
rikkihappoa
pakkaustarvikkeita

1500-2000 t/a
30-50 t/a
10-20 t/a

Varaston kapasiteetti on
akkuromua
rikkihappoa
pakkaustarvikkeita

15000 t/a
1100 t/a
150 t/a

Välivarastointi
Akkuromu välivarastoidaan peltikattoisessa, lukittavassa hallissa, jonka mitat
ovat 52,5 m x 14 m x 6,7 m ja jonka kapasiteetti on 2000-2200 t. Hallin pohjana on tiivistetty
asfaltti ja valumisen estävät reunat.
Varastohalliin akkuromu tulee kuorma-auton lavalla irtotavarana ja trukkilavoilla. Kuormat puretaan trukilla tai kippaamalla suoraan halliin, jossa ne kerätään korkeaan kasaan. Rikkoutuneiden
akkujen laimea rikkihappo valuu tiivispohjaisen lattian sihdeillä peitettyjen aukkojen kautta kolmeen haponkestävään säiliöön (3x20 m3). Säiliöistä otetaan lyijyliete talteen ja viimeisestä
säiliöstä pumpataan happo toimitettavaksi Kemira-Agro Oy:lle Uuteenkaupunkiin.
Akkumassa lähetetään laivalasteina ulkomaille hyödynnettäväksi. Laivaan kuljetusta varten
akkumassa nostetaan kauhakuormaajalla umpipohjaisella lavalla varustettuihin autoihin, jotka
ajavat satamassa olevalle lastauspaikalle. Laivaanlastaus tapahtuu Rauma Stevedoring Oy:n
tehtävään soveltuvalla kalustolla.
Säiliöissä on ylitäytön hälyttimet ja säiliöiden ympärillä on valuma-allas. Säiliöt ovat
näkyvillä, joten niiden täyttöaste ja mahdolliset vuodot ovat havaittavissa.
Pakkaustarvikkeet, kuten trukkilavat ja muovit kerätään omaan välivarastoon
halliin tai kontteihin ja toimitetaan hyödynnettäväksi UPM Kymmene Oy:n Raumalla sijaitsevalle Eko-Rousku murskauslaitokselle.
Akkuromua tulee melko tasaisesti kautta vuoden 2-8 kuormaa päivässä. Keskikesä on
hiljaisinta aikaa. Toimintaa on yhdessä työvuorossa arkipäivisin.
Asiantuntemus
Hakijalla on monia vuosia alalla toimineena käytettävissään riittävä asiantuntemus.

YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN
Jätevedet ja päästöt vesiin ja viemäriin
Laitokselta ei ole päästöjä viemäriin.
Päästöt ilmaan
Ilmaanpäästöjä voi aiheutua kuljetusliikenteestä ja kuormaustoiminnasta. Välivarastohallissa on
katto ja seinät, mikä ehkäisee mm. mahdollista lyijyn pölyämistä ulkoilmaan.
Melu ja tärinä

Aiheutuu kuljetusliikenteestä, kuormaus- ja purkutoiminnasta.
Päästöt maaperään
Välivarasto rakennetaan sellaiseksi, ettei päästöjä voi joutua maaperään. Hallin pohja ja seinät ja
muut hapon kanssa tekemisiin joutuvat rakenteet tehdään veden ja hapon kestäviksi. Happoisen
veden pääsy hallin ulkopuolelle estetään sillä, etteivät hallin sisällä työskentelevät työkoneet aja
ulos saastunein renkain ilman puhdistamista. Kuormia tuovat autot eivät aja halliin ollenkaan.
Hallin edusta on asfaltoitu.
TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN
Toiminnasta ei aiheudu merkittäviä pysyviä vaikutuksia ympäristöön eikä se edellytä YVA-lain
mukaista selvitystä.
LAITOKSEN TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU
Hakija ei ole esittänyt suunnitelmaa toiminnasta mahdollisesti aiheutuvien päästöjen ja niiden
vaikutusten tarkkailemiseksi.
POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN
Hakija ei ole esittänyt suunnitelmaa varautumisesta poikkeuksellisiin tilanteisiin.
PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA
Hakija on 9.10.2000 pyytänyt lupaa saada aloittaa akkuromun välivarastointi muutoksenhausta
huolimatta.
VAKUUDEN ASETTAMINEN
Hakija on esittänyt toiminnan vakuusmaksuksi 30 000-50 000 mk.
LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Lupahakemuksen täydennykset
Hakija on toimittanut Rauman kaupungin antamien lausuntojen jälkeen ympäristökeskukselle
alustavia välivarastointihallin
rakennepiirrustuksia.
Lupahakemuksesta tiedottaminen
Hakemuksesta on tiedotettu kuuluttamalla Rauman kaupungin ilmoitustaululla 23.5.-22.6.2000.
Kuulutuksen julkaisemisesta on ilmoitettu 27.5.2000 Länsi- Suomi -sanomalehdessä. Hakemus
on ollut nähtävillä kuulutusaikana Rauman kaupungin ympäristövirastossa ja Lounais-Suomen
ympäristökeskuksessa. Hakemuksesta on annettu kirjeitse tieto laitoksen viereisten ja vastapäätä sijaitsevien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille.
Tarkastukset, neuvottelut ja katselmukset
Muistio 30.8.2000 pidetystä neuvottelusta on liitetty hakemusasiakirjoihin.

Lausunnot
Rauman kansanterveystyön kuntayhtymän valvontajaoston lausunnon
mukaan akkujen välivarastointipaikan sijainti on epäedullinen, koska läheisyydessä sijaitsee
elintarvikkeiden tuontivarasto ja kala-alan laitos. Akkujen keräämiseen ja varastointiin liittyvä
toiminta ei saa aiheuttaa elintarvikkeiden kontaminaatioriskiä. Myös maaperän saastuminen tulee
estää. Lähinnä vaarana on pölyn mukana leviävä lyijykontaminaatio, mahdollisesti muukin
raskasmetallikontaminaatio. Tämän estämiseksi on annettava ympäristöluvassa riittävästi toimintaa ohjaavia ehtoja seuraavasti:
Tarkennetut suunnitelmat varastohallin seinä- ja lattiarakenteista, happovalumien keräilystä,
happosäiliöiden sijoittamisesta sekä autojen purku- ja kuormausjärjestelyistä.
Varaston ilmanvaihto tulee järjestää niin, ettei rikkihapon ja metallien reaktiossa muodostuva
vetykaasu pääse kerääntymään hallin yläosiin.
Akkuromua on käsiteltävä kaikissa varastoinnin, kuormausten ja kuljetusten vaiheissa siten, ettei
ongelmajätettä pääse maaperään, mereen tai muualle ympäristöön.
Toiminnan ympäristövaikutusten seurantaa varten on laadittava tarkkailusuunnitelma, joka tulee
hyväksyttää lupaviranomaisella.
Romuakkujen varastohallin välittömässä läheisyydessä on elintarvikkeiden tukkuvarasto ja noin
200 m päässä kalasatama. Erityistä huomiota onkin kiinnitettävä toiminnasta mahdollisesti
aiheutuviin lyijypäästöihin. Lyijypitoisen pölyn leviäminen ympäristöön on estettävä huolehtimalla
siitä, ettei trukkien ja muiden kuljetusvälineiden renkaissa tai muulla tavoin kulkeudu lyijypitoista
jätettä varastorakennuksen ulkopuolelle.
Varaston piha-alueen päällystys on tehtävä niin, että sadevedet voidaan kerätä umpinaisiin
venttiileillä varustettuihin kaivoihin. Sadevesien raskasmetallipitoisuuksien ja pH:n määritys tulisi
liittää osaksi ympäristövaikutusten seurantaa.
Autojen lastaus- ja purkupaikka tulisi pestä säännöllisin väliajoin. Romuakkuvaraston ja
elintarviketukkuvaraston välinen ajoreitti olisi syytä sulkea.
Varastoitavasta akkuromusta, rikkihappojätteestä ja muista jätteistä on pidettävä kirjaa. Yhteenveto jätemääristä on toimitettava vuosittain lupaviranomaiselle.
Mahdollisista happovuodoista tai muista toimintahäiriöistä tulee tehdä ilmoitus ympäristönsuojeluviranomaiselle ja Rauman kansanterveystyön kuntayhtymän valvontaosastolle.
Tarkennettu suunnitelma edellä esitettyjen epäkohtien poistamiseksi on hakijan esitettävä lupaviranomaiselle ennen rakentamisen aloittamista.
Rauman kaupungin ympäristölautakunta yhtyy terveysvalvonnan asiassa esittämiin näkökohtiin ja toteaa, että suunniteltu välivaraston paikka ei ole paras mahdollinen kyseiseen toimintaan,
koska vieressä sijaitsee laivamuonitusliike ja lähellä on myös kalasatama. Jos lupa kuitenkin
myönnetään, tulee lupapäätöksessä edellyttää ainakin seuraavia asioita:
- varaston seinä- ja lattiarakenteet on tehtävä siten, etteivät haitalliset aineet pääse leviämään
ympäristöön,
- happojen keräily ja happosäiliöiden sijoittaminen tulee järjestää siten, ettei happoa pääse
maaperään tai muualle ympäristöön,
- ilmanvaihto tulee järjestää niin, ettei vetykaasu keräänny hallin yläosiin,
- akkuromua on käsiteltävä kaikissa käsittelyn, varastoinnin ja kuljetusten vaiheissa siten, ettei
ongelmajätettä pääse maaperään, vesistöön tai ilmaan,
- piha-alueen päällystys tulee olla vettä läpäisemätön ja piha-alueen sadevedet tulee kerätä

umpikaivoihin,
- toiminanharjoittajan tulee selvittää, miten hän aikoo huolehtia, ettei trukkien, kuorma-autojen ja
muiden mahdollisten työkoneiden renkaissa leviä akkuhappoa ja sen mukana mm. lyijyä varaston ulkopuolelle,
- toiminnan ympäristövaikutusten seurantaa varten tulee laatia tarkkailusuunnitelma.
Rauman kaupunginhallitus on antanut ympäristölautakunnan lausunnon mukaisen lausunnon.
Muistutukset ja mielipiteet
Hakemuksesta on ME Group Oy Ltd tehnyt muistutuksen, jossa se pyytää ottamaan huomioon
seuraavat seikat:
- Varastoitaville elintarvikkeille tai varastossa työskenteleville henkilöille ei saa aiheutua mitään
riskiä mahdollisista kemikaalien maahan valumista tai ilmassa kulkeutuvista haitallisista
kaasuista,
- Elintarvike- ja työsuojeluviranomaisten hyväksyntä tulee sisällyttää luvan myöntämisen ehdoksi
ja
- Mahdollisen toiminnan alkaessa on mitattava riittävin väliajoin toiminnasta aiheutuvat pitoisuudet ja analysoitava niiden vaikutukset
Hakijan kuuleminen ja vastine
Hakija on 14.8.2000 antanut vastineensa kiinnittäen huomiota vaatimuksiin piha-alueen sadevesien keräämisestä ja analysoinnista sekä hallin idänpuoleisen kulkuväylän sulkemisesta.

YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU
Ympäristökeskus myöntää Suomen Akkukeräys Oy:lle ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaisen
luvan käytettyjen akkujen välivarastolle Rauman kaupungissa osoitteessa Anderssonintie 4,
kiinteistöllä 402-2-5-255. Lupa myönnetään hakemuksen mukaisesti noudattaen seuraavia
lupamääräyksiä.
Lausunnoissa ja muistutuksessa esitetyt vaatimukset on otettu huomioon lupamääräyksissä
ilmenevällä tavalla.
1. Käytettyjen akkujen välivarasto ja sen laitteisto
Käytettyjä akkuja saa välivarastoida vain siihen tarkoitukseen hyväksytyssä hallissa siten, että
akuista peräisin olevaa happojätettä ei voi joutua maaperään ja muuhun ympäristöön. Varastohallin lattia ja seinät on rakennettava tarvittavaan korkeuteen vettäläpäisemättömiksi ja rikkihapon syövyttävää vaikutusta sekä akkujen ja työkoneiden aiheuttamaa mekaanista kuormitusta
kestäviksi.
Akkuhappojätteen keräilyyn tarkoitetut lattiakaivot, putkistot, keräilysäiliöt ja muut laitteistot tulee
olla haponkestävää metallia ja rakennettava siten, että vuodot voidaan nopeasti havaita. Mahdollisia vuotoja tulee tarkkailla silmämääräisesti päivittäin.
Lattia- ja seinärakenteiden sekä hallin edustan toiminta-alueen päällysteen kulumista on seurattava.
Suunnitelmat varastohallin lattia- ja seinärakenteista, hapovalumien keräilyyn tarvittavasta
laitteistosta, säiliöistä, niiden suoja-altaasta ja sen kattamisesta sekä sijoittamisesta tulee toimittaa ympäristökeskukselle ennen toiminnan alkamista.

2. Pakkausjätteet
Toiminnassa syntyvät pakkausjätteet tulee toimittaa käsittely- tai hyödyntämislaitokselle, jolla on
ympäristölupa. Kyseisiä jätteitä ei saa välivarastoida siten, että ne likaantuvat joutuessaan
kosketuksiin akkuromun kanssa.
3. Varaston ilmanvaihto
Varastoon on järjestettävä riittävä ilmanvaihto niin, ettei akuista syntyvä vetykaasu pääse
kerääntymään hallin yläosaan.
Suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä on esitettävä ennen toiminnan aloittamaista ympäristökeskukselle ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Suunnitelma on laadittava yhteistyössä kaupungin palo- ja pelastusviranomaisen kanssa.
4. Akkukuormien purku, kuormaus ja kuljetus
Akkuja tulee käsitellä siten, etteivät ne tarpeettomasti rikkoonnu. Akkunesteen kulkeutuminen
hallin ulkopuolelle työkoneiden ja autojen renkaissa tai muulla tavoin tulee estää. Jos
akkuperäistä jätettä varotoimista huolimatta joutuu hallin ulkopuolelle, on kyseinen jäte viipymättä poistettava ja siinä syntyvä jäte toimitettava luvalliseen paikkaan. Autojen purku- ja
kuormauspaikka on pestävä säännöllisin välein ja pesuvedet otettava analysointia varten
talteen.
Akkuromua saa kuljettaa vain tiiveissä, kaksoispohjallisissa lavoissa. Akkuhappojätettä ei saa
joutua kuljetusreiteille eikä laivaanlastauksen yhteydessä mereen tai muuhun ympäristöön.
Akkujen laivaanlastauksien ajankohdasta on ilmoitettava viimeistään viikkoa ennen ympäristökeskukselle ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.
Suunnitelma akkujen purku-, kuormaus- ja kuljetusjärjestelyistä on toimitettava ympäristökeskukselle ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ennen toiminnan aloittamista.
5. Häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet
Toimintahäiriöistä, kuten happo- tai muista vuodoista sekä onnettomuuksista tulee ilmoittaa
viipymättä ympäristökeskukselle ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Suunnitelma
poikkeuksellisiin tilanteisiin varautumisesta on ennen toiminnan aloittamista toimitettava edellä
mainituille valvontaviranomaisille.
6. Varaston piha-alueelta kertyvien vesien tarkkailu
Hallin edustan toiminta-alue, joka on ympäristökeskuksen kanssa tarkemmin määriteltävä,
tulee päällystää vettä läpäisemättömäksi siten, että se voidaan pitää puhtaana ja siltä voidaan
kerätä sade- ja pesuvedet talteen ja analysoida niiden lyijy- ja kadmiumpitoisuus sekä pH.
Näytteet on otettava puolueetonta asiantuntijaa käyttäen ja analysoitava julkisen valvonnan
alaisessa laboratoriossa.
7. Toiminnan ympäristövaikutusten tarkkailusuunnitelma
Toiminnan ympäristövaikutusten seurantaa varten on laadittava asiantuntijan laatima tarkkailusuunnitelma, johon on liitettävä myös 6. lupamääräyksen edellyttämä tarkkailu. Suunnitelma on
ennen toiminnan aloittamista toimitettava ympäristökeskuksen hyväksyttäväksi.
8. Vakuus
Hakijan on asetettava 120 000 mk suuruinen vakuus vararikon tai muun poikkeuksellisen
tilanteen varalta. Vakuustodistus on toimitettava ennen toiminnan aloittamista ympäristökeskukselle säilytettäväksi. Vakuuden suuruutta voidaan tarvittaessa tarkistaa.

9. Vastaava hoitaja
Välivaraston asianmukaista hoitoa, käyttöä, käytöstä poistamista ja niihin liittyvää toiminnan
tarkkailua varten on välivaraston pitäjän määrättävä näistä tehtävistä vastuussa oleva käsittelypaikan vastaava hoitaja, jonka yhteystiedot on toimitettava ennen toiminnan aloittamista
ympäristökeskukselle ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

10. Kirjanpito ja raportointi
Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa toiminnassa syntyneen, kerätyn, välivarastoidun,
kuljetetun, hyödynnetyn tai käsitellyn sekä myydyn tai välitetyn jätteen määrästä, lajista, laadusta
ja alkuperästä sekä toimitettaessa jäte muualle, sen syntypaikasta samoin kuin toimituspaikasta
ja -päivämäärästä sekä kuljetus- ja hyödyntämistavasta tai käsittelytavasta.
Yhteenvetoraportti edellämainituista tiedoista on toimitettava kalenterivuosittain viimeistään
helmikuun loppuun mennessä ympäristökeskukselle ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.
Raporttiin on liitettävä myös tiedot normaalista toiminnasta poikkeavista tilanteista sekä hallin
lattia- ja seinärakenteiden kulumisesta.
11. Toiminnan lopettaminen
Toiminnan loputtua on välivarastohallista ja toimintaan liittyvistä laitteistoista poistettava
akkuperäiset jätteet ja viipymättä saatettava paikka sellaiseen kuntoon, ettei siitä käytöstä
poistamisen jälkeen aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.
12. Toiminnan aloittaminen
Toiminnan saa aloittaa, kun ympäristökeskus on tarkastanut ja hyväksynyt välivaraston käyttöönotettavaksi.
RATKAISUN PERUSTELUT
Kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä, toiminta täyttää ympäristönsuojelulain, terveydensuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla
annettujen asetusten vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla
on säädetty. Käytettyjen akkujen välivarastointi maastavientiä varten edistää ongelmajätehuoltoa
maassa.
Toimittaessa tämän päätöksen mukaisesti välivaraston toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa,
merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden
pilaantumista, erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista eikä eräistä naapuruussuhteista
annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon
toiminnan aiheuttamapilaantumisen todennäköisyys ja alueen kaavamääräykset.
Koska akut sisältävät ympäristölle haitallisia aineita, kuten lyijyä, kadmiumia ja rikkihappoa, on
suojausrakenteet ja akkujen käsittely ja kuljetus oltava sellaista, ettei terveydelle ja ympäristölle
haitallisia aineita pääse maaperään ja muuhun ympäristöön.
Varaston riittävä ilman vaihto on välttämätön, koska akuista syntyy räjähdysherkkää vetykaasua.
Tarkoin säädeltyä ja huolellista toimintaa edellytetään myös sen vuoksi, että hallin läheisyydessä
sijaitsee elintarvikkeiden välivarastointiin ja käsittelyyn liittyviä toimintoja. Lisäksi jätelain 6 §
edellyttää, että jätehuollossa käytetään parasta käyttökelpoista tekniikkaa (BAT).
Vakuudella varmistetaan, että toiminnanharjoittaja kykenee taloudellisesti huolehtimaan
toiminnassa mahdollisesti saastuneen alueen puhdistamisesta, jätteen välivarastopaikan
sulkemisesta ja jälkihoidosta sekä mahdollisessa vararikkotilanteessa jätteiden käsittelystä
aiheutuvista kustannuksista.Vakuus on saman suuruinen kuin vastaavalla yrityksellä Raumalla.

Edellä mainituista syistä akkujen kanssa kosketuksiin joutuvien rakenteiden kulumisen ja syöpymisen sekä laitteistojen vuotamattomuuden seuranta on tarpeen. Samoin ympäristövaikutusten
tarkkailu on toiminnan laatu huomioon ottaen välttämätöntä
Välivaraston vastaavan hoitajan määrääminen on tarpeen, koska kyseessä on ongelma
jätteen välivarasto.
Valvontaviranomaisilla on oltava käytössään toiminnan valvonnan kannalta tarpeelliset tiedot,
minkä vuoksi on annettu kirjanpito- ja raportointivelvoite.
Ennen toiminnan aloittamista on lupaviranomaisen voitava tarkastaa, että kiinteistö on lupamääräysten mukainen.
LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN
Tämä päätös on voimassa toistaiseksi. Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on tehtävä
31.10.2010 mennessä.
Jos asetuksella annetaan tämän päätöksen määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta
poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä
noudatettava.
PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO
Toiminta voidaan muutoksenhausta huolimatta aloittaa lupapäätöstä noudattaen, kun hakija on
asettanut hyväksyttävän vakuuden ympäristön saattamiseksi ennalleen tai mahdollisten vahinkojen varalta. Tämän päätöksen täytäntöönpano ei tee muutoksen hakua hyödyttömäksi.
Hakijan on asetettava ennen toiminnan aloittamista tätä varten 50 000 mk suuruinen vakuus,
joka palautetaan hakijalle valitusajan umpeuduttua.
SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET
Ympäristönsuojelulaki 4-6, 8, 28, 31, 35-38, 41-43, 45, 52-56, 96-98, 100, 101 ja 105 §
Ympäristönsuojeluasetus 1, 6, 8-12, 16-19, 23, 30 ja 37 §
Laki eräistä naapuruussuhteista 17 §
Terveydensuojelulaki 2 ja 22 §
Jätelaki 6, 15, 19, 51, 52 ja 54 §
Jäteasetus 7, 8-10 §
KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Tämän ympäristöluvan käsittelystä perittävä maksu on 20 000 mk.
Maksun suuruus perustuu ympäristöministeriön päätökseen alueellisen ympäristökeskuksen
maksullisista suoritteista (245/2000) ja sen liitteenä olevaan taulukkoon.
LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös Suomen Akkukeräys Oy
Niittaajantie 6, 26820 Rauma
Jäljennös päätöksestä
Rauman kaupunginhallitus
Rauman kaupungin ympäristölautakunta
Rauman kansanterveystyön kuntayhtymänvalvontajaosto
Suomen ympäristökeskus

Ilmoitus päätöksestä
ME Group Oy Ltd, Anderssonintie 4, 26100 Rauma
Merenkulkuhallitus, PL 171, 00181 Helsinki
Oy Transkem Ab, Viljatie 2 B, 00700 Helsinki
Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla ja lehdissä
Rauman kaupungin ilmoitustaulu
Länsi-Suomi -sanomalehti
MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.
Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.
Valitusoikeus tähän päätökseen on
- sillä, jonka oikeutta tai etuutta asia saattaa koskea
- rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden
edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät
- toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset
ilmenevät
- toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella
- muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella
Valitusosoitus on liitteenä.
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