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HAKIJA Rester Oy 
Kiviaiadankatu 2 i 
00210 Helsinki 

KIINTEISTÖ 

Kiinteistötunnus 577-499-0033-0001 

Tilan nimi ja rekisterinumero Green Field 33:1 

Kiinteistön pinta-ala 7 602 m2 

Osuus tilasta koko tila 

Kaavatilanne Asemakaava 

TOIMENPIDE 

Päätös Rester Oy:n jatkoaikahakemuksesta koskien laitokselle 26.6.2020 § 4 
myönnettyä koetoimintalupaa yrityksistä tulevien poistotekstiilien käsittelemiseksi 
luvassa annetun määräajan jatkamiseksi ja toiminnan volyymin kasvattamiseksi 
31.12.2023 saakka. 

Luvan valmistelija Ympäristönsuojelusihteeri Koponen-Laiho Sinikka 

KAAVOITUSTILANNE 

Alueella on voimassa rakennuskaava, jossa alue on merkitty T-merkinnällä (teollisuus- ja 
varastorakennusten korttelialue). 
 
LAITOS JA SEN SIJAINTI 
 
Laitos sijaitsee Lähteenmäen teollisuusalueella osoitteessa Jukantie 9, Paimio. 
 
LUVAN HAKEMISEN PERUSTE 
 
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 31 §:n mukaan koeluonteiseen lyhytaikaiseen toimintaan, 
jonka tarkoituksena on käsitellä jätettä laitos- tai ammattimaisesti tällaisen toiminnan 
vaikutusten, käyttökelpoisuuden tai näihin rinnastettavan seikan selvittämiseksi, ei tarvita 
ympäristölupaa. Koetoiminnasta on tehtävä lupaviranomaiselle ympäristönsuojelulain 119 §:n 
mukainen ilmoitus. 
 
LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 
 
Koeluonteista toimintaa koskevan ilmoituksen käsittelee se lupaviranomainen, jonka 
toimivaltaan kuuluisi ao. toimintaa koskevan ympäristöluvan käsitteleminen. 
Ympäristönsuojeluasetuksen 2 §:n kohdan 12 f mukaan kunnan 
ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee ympäristölupahakemuksen, joka koskee jätteen 
ammattimaista tai laitosmaista käsittelyä, kun käsiteltävän jätteen määrä on alle 20 000 tonnia 
vuodessa. 
 
Paimion kaupungin hallintosäännön 28.3.1 §:n mukaan ympäristönsuojelusihteeri päättää 
ympäristönsuojelulain 119 §:n mukaisista ilmoituksista, jotka koskevat koeluonteista toimintaa.  
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ILMOITUKSEN VIREILLETULO 
 
Jatkoaikahakemus liitteineen koskien koetoimintaa on toimitettu Paimion kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaiselle sähköpostitse 7.3.2022 ja täydennys 9.3.2022 
  
TOIMINNAN AJANKOHTA 
 
Ilmoituksen mukaan vuoden 2021 marraskuussa aloitettua koeluonteista toimintaa on 
tarkoitus jatkaa vuoden 2023 loppuun saakka ja samalla kasvattaa poistotekstiilien käsittelyn 
volyymiä nykyisestä 4000 tonnista 6000 tonniin vuodessa. 
 
TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT 
 
Ilmoituksessa esitetyllä toiminnalla on aiempi 26.6.2020 § 4 myönnetty koetoimintalupa, joka 
on voimassa vuoden 2022 loppuun saakka. Laitoksella on lupa käsitellä yrityksistä saatavia 
poistotekstiilejä 4000 t/a. 
 
JATKOAIKAHAKEMUS JA TOIMINTA 
 
Rester Oy hakee jatkoaikaa 26.6.2020 saadulle koetoimintaluvalle poistotekstiilien 

käsittelemiseksi samoin perustein kuin alun perin tehdyssä koetoimintailmoituksessa, mutta 

toiminnan volyymi kasvatetaan koetoimintajaksolla 6000 tonnin vuodessa.  

Koetoimintalupaa halutaan jatkaa 31.12.2023 asti.  

Volyymin kasvatuksen lisäksi jatkoajalla halutaan toteuttaa päästöjen mittaaminen ja 
toimintavarmuuden testaus, joiden avulla varsinaisen toiminnan YSL:n mukaiseen 
ympäristölupahakemukseen saadaan olennaisia lähtötietoja. Lisäksi jatkoajalla halutaan 
varmistaa toiminnan katkeamaton jatkuminen, kun koetoiminnasta siirrytään tulevaisuudessa 
varsinaiseen toimintaan. 
 
Laitokselle suoritettiin tarkastuskäynti 19.4.2022, jolloin sovittiin, että pölymittaustulokset 
toimitetaan toukokuun aikana kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Myös 
melumittaustulokset toimitetaan mahdollisimman pian. 
 
23.5.20022 päivätyt Hiukkaspitoisuuden mittausraportti ja Ympäristömelun mittausraportti on 
toimitettu ympäristönsuojeluviranomaiselle. Lähimmällä asuinrakennuksella mitatut 
hiukkaspitoisuudet olivat suurimmillaankin alle neljäsosa valtioneuvoston asetuksen 79/2017 
raja-arvopitoisuudesta. Melumittaukset osoittivat, että laitoksen toiminnasta aiheutuva 
keskiäänitaso alittaa valtioneuvoston päätöksen 993/1992 meluohjearvon sekä laitosalueella 
että asuinrakennuksen piha-alueella.  
 
 
HAKEMUKSEN KÄSITTELY 
 
Hakemuksesta tiedottaminen 
 
Kuulutus koetoiminnan jatkoaikahakemuksesta pidettiin nähtävillä 5.4.-12.5.2022 Paimion 
kaupungin internetsivuilla. Ilmoitusasiakirjat olivat kuulutusajan nähtävillä Paimion kaupungin 
internetsivuilla.  
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Asianosaisille on ilmoitettu jatkoaikahakemuksesta 5.4.2020 lähetetyllä kirjeellä ja heille on 
varattu tilaisuus tulla kuulluksi. 
 
Muistutukset ja mielipiteet 
 
Koetoimintailmoituksesta ei tullut yhtään muistutusta tai mielipidettä sen nähtävilläoloaikana. 
 
Lausunnot  
 
Koetoiminnan jatkoaikahakemuksesta pyydettiin pelastusviranomaisen ja 
terveydensuojeluviranomaisen lausunnot. 
 
Varsinais-Suomen Pelastuslaitoksen lausunnossa 2.5.2022 todetaan seuraavaa: 
”Toiminnanharjoittajan tulee arvioida prosessissa mahdollisesti syntyvien pölyjen aiheuttama 
räjähdysvaara, luokitella tunnistetut räjähdysvaaralliset tilat ja toiminnot sekä laatia 
räjähdyssuojausasiakirja tarvittavista räjähdyssuojaustoimenpiteistä. 
Toimintaan sisältyvien kemikaalien (paalauskoneen hydrauliikkaöljy) käsittely ja varastointi 
tulee järjestää siten, etteivät kemikaalit voi laiterikko- tai onnettomuustilanteessa päästä 
viemäriverkostoon tai maaperään. 
Muilta osin Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen pelastusviranomaiselle ei ole lausuttavaa 
Lounais-Suomen Jätehuolto Oy koetoimintailmoitukseen.” 
 
 
Liedon kunta / Ympäristöterveyspalvelut esittää lausunnossaan 28.4.2022 seuraavaa: 
”Terveydensuojeluviranomaisella ei ole huomautettavaa koetoiminnan jatkoaikahakemuksen 
suhteen.” 
 
Toiminnanharjoittajan kuuleminen 
 
Toiminnanharjoittaja ilmoitti sähköpostitse 17.5.2022, että lausunnot eivät anna aihetta 
vastineelle.  
 
PÄÄTÖS 
 
Myönnän Rester Oy:lle jatkoajan vuoden 2023 loppuun saakka poistotekstiilien koeluonteisen 
käsittelyn jatkamiseksi jatkoaikahakemuksen mukaisesti. Koeluonteisen toiminnan volyymin 
saa kasvattaa 6000 tonniin vuodessa. 
 
Koeluonteisessa toiminnassa tulee noudattaa 26.6.2020 § 4 myönnetyn koetoimintaluvan 
lupaehtoja poislukien lupaehto 1, joka koski koetoiminnan volyymia.  
 
Perustelut 
 
Toiminnanharjoittaja haluaa jatkoajalla toteuttaa volyymin kasvatuksen lisäksi toiminnan 
päästöjen mittaamisen ja toimintavarmuuden testauksen, joiden avulla varsinaisen toiminnan 
YSL:n mukaiseen ympäristölupahakemukseen saadaan olennaisia lähtötietoja. Lisäksi 
jatkoajalla halutaan varmistaa toiminnan katkeamaton jatkuminen, kun koetoiminnasta 
siirrytään tulevaisuudessa varsinaiseen toimintaan. 
Hiukkas- ja melumittaukset on tehty kevään 2022 aikana ja toimitettu 
ympäristönsuojeluviranomaiselle. Hiukkapitoisuudet tai meluarvot lähimmän asuinkiinteistön 
piha-alueella eivät ylittäneet ohjearvoja.  
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Lisäksi toiminnanharjoittaja on jättänyt poistotekstiilien kierrätyslaitostoimintaa koskevan 
ympäristölupahakemuksen ympäristönsuojeluviranomaiselle 13.5.2022. 
 
Sovelletut säännökset 
 
Ympäristönsuojelulaki (YSL 527/2014) 6, 7, 16, 17, 31, 49, 52, 58, 59, 62, 66, 122, 123 ja 172 
§ 
Ympäristönsuojeluasetus (YSA 713/2014) 15 § 
Jätelaki (JäteL 646/2011) 8, 12, 13, 15, 17, 29, 31, 98, 118, 119, 120 ja 141 § 
Jäteasetus (JäteA 179/2013) 7, 8, 9, 12, 17, 22 ja 25 § 
Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta (VNA 79/2017) 4 § 
 
Päätöksen voimassaolo 
 
Päätös on voimassa 31.12.2023 saakka. 
 
Käsittelymaksu 
 
Hakemuksen käsittelystä peritään Paimion kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan 
(hyv. 20.1.2015 § 11) mukainen maksu. Maksu määräytyy taksapäätöksen maksutaulukon 
kohdan ”Ympäristönsuojelulain 118-120 §:n mukaisten ilmoitusten käsittely, koeluonteinen 
toiminta” mukaan ja on suuruudeltaan 609 euroa. 
 
Muutoksenhaku 
Tähän päätökseen ja käsittelymaksuun voi hakea muutosta valittamalla Vaasan 
hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. 
 
Päätöksestä tiedottaminen 
 
Päätös 
 
Hakijalle (sähköpostitse) 
 
Jäljennös päätöksestä (sähköpostitse) 
 
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
Liedon kunnan terveydensuojeluviranomainen 
Varsinais-Suomen pelastuslaitos 
 
Tiedoksi 
 
Vaikutusalueen asukkaat (kirjeitse) 
 
Lisätiedot päätöksestä 
 
Ympäristönsuojelusihteeri Sinikka Koponen-Laiho, p. 02 474 5290, s-posti 
etunimi.sukunimi@paimio.fi 
 
  
 
Paimiossa 20.6.2022   Sinikka Koponen-Laiho  
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