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Etelä-Suomi 

Kuulutus 

Ympäristölupahakemus 

Hakija 

Eurajoen Romu Oy 

 

Asia 

Metalliromun kierrätyslaitoksen toiminnan muuttaminen ja toiminnan  

aloittamislupa, Eurajoki 

 

Hakemuksen mukainen toiminta 

Yhtiö hakee muutosta voimassa olevaan ympäristölupaan tarkoituksenaan 

aloittaa akkujen käsittely murskaamalla ja siitä syntyvän akkuromun ja ak-

kuhapon toimittaminen jatkokäsittelyyn. Akkuja käsitellään enintään 15 000 

t/a. Voimassa olevan ympäristöluvan mukaan laitoksella voidaan ottaa vas-

taan ja käsitellä metalliromua yhteensä noin 50 000 t/a. Toimintaa on lisäk-

si tarkoitus muuttaa siten, että metalliromun käsittelymääriä nostettaisiin 

51 000 t/a. Lisäksi haetaan muutosta muiden laitoksella vastaanotettavien 

jätejakeiden määrään. Laajennettu toiminta on tarkoitus käynnistää vuoden 

2018 alkupuolella. 

 

Laitoksella on toimintaa ympäristövuorokautisesti, mutta melua tuottavaa 

romumetallien murskausta ja muuta vastaavaa työtä tehdään maanantaista 

perjantaihin klo 6-22 välisenä aikana. 

 

Toiminnan sijainti 

Toimintaa harjoitetaan Eurajoen kunnassa osoitteessa Lapintie 179, 27100 

Eurajoki. Kiinteistötunnukset ovat 51-409-2-82, 51-409-2-758, 51-409-2-

779, 51-409-2-867, 51-416-2-6 ja 51-416-4-13. 

 

Tiedot olennaisista päästöistä ja jätteistä 

Toiminnasta aiheutuu päästöjä ilmaan liikenteestä sekä purku- ja lastaus-

toiminnasta. Liikenteestä aiheutuvaa pölyämistä vähennetään alueen pin-

noituksilla, laitosalueen säännöllisellä puhdistuksella ja kuljetusajoneuvojen 

pesuilla. Akkupölyn kulkeutuminen akkuterminaalin ulkopuolelle estetään 

pesemällä akkuromun lastaukseen käytettävien ajoneuvojen renkaat, jotta 

pöly ei kulkeudu renkaissa rakennuksen ulkopuolelle. Metalliromun ja akku-

jen käsittely ei normaalitilanteessa aiheuta päästöjä ilmaan. 
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Toiminta aiheuttaa jonkin verran jätteenkäsittelylle tyypillistä melua. Nor-

maalitoiminnan aikana melua tuottaa liikenne, kuormien purku ja lastaus 

sekä metalliromun murskaus ja leikkaus. Akkuterminaalin toiminta ei juuri 

tuota melua, sillä akkujen murskaus tapahtuu sisätiloissa. Metalliromuka-

sojen sijoittelulla pienennetään meluvaikutuksia lähimpiin asuinrakennuk-

siin. Metalliromukasoja kasataan laitoksen pohjoisreunalle sekä linjalle 

murskausaseman ja asuinrakennusten väliin. Romukasoilla suojataan 

myös laitosalueen sisäpuolella olevaa asuinrakennusta melulta. 

 

Metalliromun käsittely- ja varastointialueella muodostuvat hulevedet johde-

taan öljynerotuskaivojen kautta ojaan. 

 

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito 

Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 13.3. – 12.4.2018 Eurajoen kunnan  

ilmoitustaululla. Kuulutus ja julkiset hakemusasiakirjat ovat lisäksi luettavis-

sa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu. 

 

Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana yleisesti nähtävillä Eurajoen kun-

nanvirastossa (Kalliotie 5).  

 

Muistutusten ja mielipiteiden esittäminen 

Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), varataan 

tilaisuus tehdä muistutuksia lupahakemuksesta. Muilla kuin asianosaisilla 

on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta.  

 

Kirjelmässä pitää mainita muistuttajan nimi, osoite sekä kiinteistön nimi, 

RN:o, kylä ja kunta tai kiinteistötunnus ja hakijan ja toiminnan/hankkeen 

asian nimi sekä Dnro ESAVI/2313/2018.  

 

Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava viimeistään 12.4.2018 ensisi-

jaisesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen www.avi.fi/muistutus 

postitse (Etelä-Suomen aluehallintovirasto, PL 110, 00521 Helsinki) tai 

sähköisesti (ymparistoluvat.etela@avi.fi). 

 

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös 

kiinteistön mahdollisille muille haltijoille. 

 

Lisätietoja antaa  

Ympäristöylitarkastaja Maria Kukonlehto, puh. 0295 016 214  

sähköpostiosoite: maria.kukonlehto@avi.fi 

Ympäristöneuvos Marja-Terttu Parsama, puh. 0295 016 422 

sähköposti: marja-terttu.parsama@avi.fi 
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