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ASIA 

Sekundääristen raaka-aineiden käsittelyä koskevan koetoiminnan jatkami-

nen, Harjavalta 

ILMOITUKSEN TEKIJÄ 

CrisolteQ Oy 

Rikkihappotehtaantie 6 

29200 HARJAVALTA  

Y-tunnus: 2000019-8 

TOIMINTA 

Ilmoitus koskee sekundääristen raaka-aineiden käsittelyä koskevan koetoi-

minnan jatkamista osoitteessa Rikkihappotehtaantie 6, Harjavalta.   
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VIREILLETULOTIEDOT 

Asian vireilletulo 

Ilmoitus on tullut vireille aluehallintovirastossa 17.12.2019. 

Ilmoituksen peruste 

Ympäristönsuojelulain 31 §:n 1 momentin mukaisesta koeluonteisesta toi-

minnasta on ympäristönsuojelulain 119 §:n mukaan tehtävä ilmoitus lupavi-

ranomaiselle.  

Toimivaltainen viranomainen 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on toimivaltainen viranomainen ympäris-

tönsuojelulain 119 §:n ja 34 §:n perusteella.  

ASIAN KUVAUS 

Taustatiedot 

Sijainti 

Tuotantolaitos sijaitsee osoitteessa Rikkihappotehtaankatu 6, 29200 Harja-

valta. Toimitilat, jotka koostuvat erillisestä tuotantotilasta, ohjaamosta ja va-

rastoista ovat vuokratut. Toiminta sijoittuu kiinteistölle 79-203-51-40. 

Samalla teollisuusalueella sijaitsevat Boliden Harjavalta Oy:n, Norilsk Nickel 

Harjavalta Oy:n ja Kemira Oyj:n tehtaat sekä Suomen Teollisuuden Ener-

giapalvelut Oy:n höyryvoimalaitos ja Oy Aga Ab:n vety- ja happitehtaat. Te-

ollisuusalueella ja varsinaisen teollisuusalueen lounais- ja länsipuolella si-

jaitsevat laajat rikastushiekkojen kaatopaikat. Teollisuusalue rajautuu itä- ja 

koillispuolella sijaitseviin Kuparinkylän ja Kalevan asuinalueisiin. Myös Sa-

takunnantien ympäristössä teollisuusalueen pohjoispuolella on asutusta. 

Teollisuusalueen pohjois- ja länsipuolella on metsätalousalueita ja Kokemä-

enjoen etelärannat ovat pääosin asuin- ja viljelyskäytössä. Asutusta on pien-

teollisuuden lisäksi myös teollisuusalueen länsipuolella Torttilassa. Alueen 

eteläpuolella Ratalassa ja Sievarissa valtatien molemmin puolin sijaitsee lii-

kerakennuksia ja pienteollisuutta. Lähin koulu ja päiväkoti sijaitsevat noin 

1,5 kilometrin etäisyydellä kaakkoon.   

Kaavoitus 

Asemakaavassa alue on merkinnällä TT-2 osoitettu teollisuusrakennusten 

korttelialueeksi. Kaavan mukaisesti alueelle saa sijoittaa suurteollisuuden 

tehdas- ja varastorakennuksia ja laitoksia, energian tuotantolaitoksia ja 

muita teollisuustoimintaa palvelevia rakennuksia, kuten toimisto-, 
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terveydenhuolto-, ruokailu-, virkistystoiminta-, kiinteistönhoito-, paikoitus- ja 

vartiointirakennuksia. 

Harjavallan kaupungin kaavoituskatsauksen 2019 perusteella alueen ase-

makaavan muutos oli tarkoitus saattaa vireille vuoden 2019 aikana. Muutok-

sessa alueen kaavoitusta on tarkoitus muuttaa Seveso 3 -direktiivin mu-

kaiseksi siten, että alue osoitetaan teollisuuskäyttöön, jolle voidaan sijoittaa 

myös kemikaalilaitoksia ja -varastoja (kaavamerkintä Tkem). 

Päätökset  

CrisolteQ Oy on aiemmin tehnyt neljä ilmoitusta samalla tuotantopaikalla 

tapahtuneesta/tapahtuvasta koeluonteisesta toiminnasta. Jatkoaikapyyntö 

koskee 26.11.2018 annettua päätöstä. 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston 3.10.2019 antama päätös (nro 390/-

2019, dnro ESAVI/29653/2019), joka koskee akkumustamassajätteen kä-

sittelyä koskevaa koetoimintaa Harjavallassa. 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston 26.11.2018 antama päätös (nro 247/-

2018/1, dnro ESAVI/21428/2018), joka koskee sekundääristen raaka-ainei-

den käsittelyä koskevaa koetoimintaa Harjavallassa. 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston 20.11.2013 antama päätös (nro 236/-

2013/1, dnro ESAVI/241/04.08/2013), joka on koskenut koeluonteista toi-

mintaa mangaanisulfaatin valmistamiseksi sinkin valmistuksen ano-

diliejusta Harjavallassa. 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston 20.11.2013 antama päätös (nro 

237/2013/1, dnro ESAVI/242/04.08/2013), joka on koskenut koeluonteista 

toimintaa kuparioleaatin valmistamiseksi kuparikarbonaatista ja oleiiniha-

posta Harjavallassa. 

Ympäristövaikutusten arviointi 

CrisolteQ Oy on 13.8.2015 jätetyllä teollisuuden sivutuotteiden käsittelylai-

toksen ympäristövaikutusten arviointiohjelmalla käynnistänyt ympäristövai-

kutusten. Varsinais-Suomen ELY-keskus on antanut 6.11.2015 lausunnon 

arviointiohjelmasta (dnro VARELY/3818/2015). Arviointiselostusta ei tois-

taiseksi ole toimitettu toimivaltaiselle viranomaiselle.  

Ilmoituksen mukainen toiminta 

CrisolteQ Oy on vuoden 2019 aikana harjoittanut Harjavallassa metallien 

talteenottoon sekundäärisistä raaka-aineista liittyvää koetoimintaa. Koetoi-

minnan keskeisenä tavoitteena on ollut reaktio-olosuhteiden optimoiminen 

sekä prosessidatan kerääminen laajamittaisen käsittelylaitoksen rakenta-

mista varten. Raaka-aineena ei ole käsitelty jätteeksi luokiteltuja materiaa-

leja. Lupa on ollut käsitellä korkeintaan 50 tonnia materiaalia kuukaudessa.  
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Vuoden 2019 koetoimintaa yhtiö ei ole pystynyt toteuttamaan suunnitellus-

sa laajuudessaan, koska keskeisten uusien laitteiden hankinta, asennus ja 

käyttöönotto viivästyi syksyyn. Erityisesti kiintoaineiden erotuskokeita ei ole 

pystytty riittävästi suorittamaan, koska tähän tarkoitukseen hankittu linko 

saatiin käyttökuntoon vasta marraskuussa. Laajamittaisessa käsittelyssä 

tällä kiintoaineen erotuksella on merkittävä vaikutus tuotteiden puhtauteen 

sekä käsittelyaikaan.  

Yhtiö on ehtinyt käsitellä noin 60 tonnia materiaalia vuoden 2019 aikana, 

kun lupa oli käsitellä 600 tonnia. Tämä käsiteltävä määrä ei vielä anna riit-

tävää tietoa prosessin toimivuudesta laajamittaisessa käsittelyssä.  

CrisolteQ Oy pyytää koetoiminnalle (päätös nro 247/2018/1) lisäaikaa hel-

mikuun 2020 loppuun saakka, jotta nykyisillä käsittelyssä olevilla raaka-

aineilla voidaan suorittaa lisää erotuskokeita.  

ASIAN KÄSITTELY 

Tiedottaminen 

Hakemuksen vireilläolosta on tiedotettu julkaisemalla asian tiedot osoit-

teessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu. Enempi tiedottaminen ei asian luon-

teen vuoksi ole ollut tarpeen.  

Lausunnot 

Aluehallintovirasto on pyytänyt hakemuksesta lausunnon Varsinais-Suo-

men elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ja Harjavallan kaupungin 

ympäristönsuojeluviranomaiselta.  

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus katsoo, että 

koeluonteiseen toimintaan voidaan myöntää ilmoituksen mukaisesti lisäai-

kaa helmikuun 2020 loppuun asti edellyttäen, että toiminnassa noudate-

taan määräyksiä, jotka sisällöltään vastaavat päätöksessä 247/2018/1 an-

nettuja määräyksiä.   

Vastine 

CrisolteQ Oy on ilmoittanut, ettei se jätä lausunnosta vastinetta. 

http://www.avi.fi/lupa-tietopalvelu
http://www.avi.fi/lupa-tietopalvelu
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ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU  

Ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta 

Aluehallintovirasto hyväksyy Crisolteq Oy:n koeluonteista toimintaa koske-

van ilmoituksen sekundääristen raaka-aineiden koetoiminnan jatkamisesta 

29.2.2020 saakka.  

Ilmoituksen mukaisessa toiminnassa on noudatettava päätöksen nro 247/-

2018/1 (Etelä-Suomen aluehallintovirasto 26.11.2018, dnro ESAVI/21428/-

2018) määräyksiä, siten että määräyksissä 1, 7 ja 9 asetettuja määräaikoja 

jatketaan kahdella kuukaudella. 

Päätöksen täytäntöönpano 

Tätä päätöstä on muutoksenhausta huolimatta noudatettava. 

PERUSTELUT 

Ratkaisun perustelut 

Ilmoituksen mukainen toiminta on ympäristönsuojelulain 31 §:n tarkoitta-

maa koeluontoista lyhytaikaista toimintaa, johon ei tarvita ympäristölupaa. 

Esitetty jatkoaika aiempaan koetoimintaan on vähäinen ja perusteltu, eikä 

aiheuta merkittäviä ympäristövaikutuksia.  

Etelä-Suomen aluehallintovirasto katsoo, että ilmoituksessa kuvattu koe-

luonteisen toiminnan jatkaminen voidaan toteuttaa ilmoituksen mukaisesti 

ja aiemmassa päätöksessä annettuja määräyksiä noudattaen.  

Aluehallintovirasto ei ole pitänyt tarpeellisena ympäristönsuojelulain 

121 §:n mukaista laajaa kuulemista, koska toiminnasta ei ilmoituksen mu-

kaan aiheudu merkittäviä ympäristövaikutuksia eikä ilmoitetun mukainen 

toiminta vaikuta olennaisesti yleisiin tai yksityisiin etuihin. Varsinais-Suo-

men elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä Harjavallan kaupun-

gin ympäristönsuojeluviranomaiselle on varattu mahdollisuus antaa ilmoi-

tuksesta lausunto. 

Päätöksen täytäntöönpanoa koskevat perustelut 

Lupaviranomainen voi ympäristönsuojelulain 200 §:n mukaan määrätä 

122 §:n mukaisen päätöksen koetoimintaa koskevasta ilmoituksesta nou-

datettavaksi muutoksenhausta huolimatta. Koeluonteisen toiminnan saa 

aloittaa 30 vuorokauden kuluttua ilmoituksen jättämisestä. Sen varmista-

miseksi, että koeluonteinen toiminta tehdään aluehallintoviraston tässä 

päätöksessä hyväksymässä laajuudessa ja muodossa, on tarpeen mää-

rätä noudattamaan tätä päätöstä mahdollisesta muutoksenhausta huoli-

matta. 
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VASTAUS LAUSUNNOISSA ESITETTYIHIN VAATIMUKSIIN 

Lausunnoissa esitetyt vaatimukset on otettu huomioon ratkaisussa ja mää-

räyksissä sekä niiden perusteluissa ilmenevällä tavalla.  

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET 

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6–7, 14, 16–17, 20, 31, 119, 121, 122 ja 

200 §  

KÄSITTELYMAKSU 

Käsittelymaksu on 600 euroa.  

Lasku lähetetään erikseen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelu-

keskuksesta. 

Asian käsittelystä peritään maksu, joka määräytyy aluehallintovirastojen 

maksuista vuosille 2019 ja 2020 annetun valtioneuvoston asetuksen 

(1244/2018) mukaisesti. Asetuksen liitteen kohdan 3.1 taulukon mukaan 

koeluonteisesta toiminnasta tehtävää ilmoitusta koskevasta päätöksestä 

perittävän maksun suuruus on 3 820 euroa. Taulukon alaviitteen 7 mu-

kaan, jos taulukon mukainen maksu on käsittelyn vaatiman työmäärän pe-

rusteella kohtuuttoman korkea, peritään asian käsittelystä maksu, jonka 

suuruus on 60 euroa/h. Asian käsittelyyn on käytetty 10 tuntia. 

TIEDOTTAMINEN 

Päätös  

CrisolteQ Oy 

Harjavallan kaupunki 

Harjavallan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen 

Harjavallan kaupungin terveydensuojeluviranomainen 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja 

luonnonvarat -vastuualue 

Suomen ympäristökeskus 

Päätöksestä tiedottaminen 

Aluehallintovirasto tiedottaa päätöksen antamisesta julkaisemalla kuulutuk-

sen ja päätöksen aluehallintovirastojen verkkosivuilla (www.avi.fi/lupa-tieto-

palvelu). Tieto kuulutuksesta julkaistaan myös Harjavallan kaupungin verk-

kosivuilla.  

https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/
https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/
https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/
https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/
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MUUTOKSENHAKU  

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. 

LIITE 

Valitusosoitus 

 

ASIAN KÄSITTELIJÄT 

Asian ovat ratkaisseet ympäristöneuvokset Kari Pirkanniemi ja Anna Laiho, 

joka on esitellyt asian.  

Asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä sähköisestä hyväksymisestä 

on asiakirjan viimeisellä sivulla.



   Liite 

 

VALITUSOSOITUS 
 

Valitusviranomainen Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta 
Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan 
samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.  

 

Valitusaika Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätök-
sen tiedoksisaannista sitä määräaikaan lukematta. Tiedoksisaannin katsotaan 
tapahtuneen seitsemäntenä (7.) päivänä päätöksen julkaisemisajankohdasta. 
Valitusaika päättyy 17.2.2020.  

 

Valitusoikeus Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, sekä vaikutusalueella ympäristön-,  
terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi 
toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, sijaintikunta ja vaikutusalueen kun-
nat ja niiden ympäristönsuojeluviranomaiset, sekä elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskukset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset. 

 
Valituksen sisältö Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava 

- päätös, johon haetaan muutosta 
- valittajan nimi, kotikunta ja mihin valitusoikeus perustuu 
- postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa 

koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttu-
vat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle) 

- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta  
- mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi 
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan 
- valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää 

toimiteta sähköisesti (faxilla tai sähköpostilla) 
 

Valituksen liitteet Valituskirjelmään on liitettävä 
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikai-

semmin toimitettu viranomaiselle 
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys 

asiamiehen toimivallasta 
 

Valituksen toimittaminen  
 

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle. Vali-
tuksen voi tehdä hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoit-
teessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Valituskirjelmä liittei-
neen voidaan myös lähettää postitse, faxina tai sähköpostilla. 

 
Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen 
virka-ajan päättymistä. Sähköisesti (faxina tai sähköpostilla) toimitetun valitus-
kirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa 
tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päätty-
mistä. 

 

Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot 
 

 käyntiosoite:  Korsholmanpuistikko 43, 4. krs 
postiosoite:  PL 204, 65101 Vaasa 
puhelin:   029 56 42780 
faksi:   029 56 42760 
sähköposti:  vaasa.hao@oikeus.fi  
aukioloaika:   klo 8–16.15 

 

Oikeudenkäyntimaksu Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäynti-
maksu on 260 euroa.  Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä 
muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään 
peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla 
laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on  
valituskirjelmäkohtainen.   

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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