KULJETUSLIIKE PEKKA AARNIO OY, PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUVAN
RAUETTAMISESTA
KU-YK § 82/10.5.2016

ASIA
Ympäristöluvan rauettaminen ympäristönsuojelulain 88 §:n nojalla toiminnanharjoittajan ilmoitettua ympäristöluvanvaraisen toiminnan lopettamisesta.
TOIMINNANHARJOITTAJA
Kuljetusliike Pekka Aarnio Oy
Versokuja 2, 04400 Järvenpää
Yhteyshenkilö Pekka Aarnio
Y-tunnus: 0880684-2
Kiinteistötiedot ja taho, jota päätös koskee
Kiinteistö Multamäki 505-410-14-41, Saharintie, Ohkola, Mäntsälä. Kiinteistön omistaa valtion kiinteistötietojärjestelmän (KTJ) mukaan Kuljetusliike Pekka Aarnio Oy.
LUPAVIRANOMANEN
Ympäristönsuojelulain (YSL, 527/2014) 88 §:n momentin 1 mukaan lupaviranomainen voi päättää, että lupa raukeaa, jos toiminnanharjoittaja ilmoittaa,
että luvanvarainen toiminta loppuu.
ILMOITUKSEN VIREILLETULOAIKA
Asia on tullut vireille 4.9.2015.
ALUEEN KAAVOITUSTILANNE JA VOIMASSA OLEVAT LUVAT
Kaavoitustilanne
Alueella ei ole asemakaavaa tai yleiskaavaa. Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaavassa (vahvistettu 22.6.2010) kohde on merkitty alueeksi, jossa sijaitsee
merkittäviä kiviainesvarantoja sekä ylijäämämaiden loppusijoitukseen varatuksi alueeksi.
Voimassa olevat lupapäätökset
Mäntsälän kunnan ympäristölautakunta on myöntänyt Kuljetusliike Pekka
Aarnio Oy:lle ympäristöluvan 23.3.2006 § 84 jätemaan hyödyntämiseen
mullan valmistukseen.
HAKIJAN ILMOITUS YMPÄRISTÖLUVANVARAISEN
TOIMINNAN LOPPUMISESTA
Luvanvaraisuuden lakkaaminen perustuu jätelain uudistukseen vuonna 2011.
Jätelain (646/2011) 5 §:n jätteen määritelmän perusteella ympäristöluvassa
esitetyt ainekset, joista multaa valmistetaan, eivät ole enää jätettä. Näinollen
toiminta ei ole enää ympäristöluvanvaraista.

ASIAN KÄSITTELY
Tarkastus
Kohteeseen tehtiin tarkastus viimeksi 23.3.2014.
Kuuleminen
Asian vireilläolosta on ilmoitettu kiinteistölle ja sen rajanaapureille
11.3.2016 lähetetyllä kirjeellä.
Kuljetusliike Pekka Aarnio Oy huomauttaa 16.3.2016 saapuneessa kirjeessään, että kyseessä ei ole toiminnan lopettaminen, vaan ympäristöluvanvaraisuuden lakkaaminen toiminnalta, perustuen jätelaki (646/2011) ja ympäristönministeriö muistio ympäristönsuojeluosasto 3.7.2015, Kaivetut maaainekset – jäteluonne ja käsittely 5.2.3.
Lisätiedot:
Ehdotus
Yvp

ympäristötarkastaja Kirsi Järvinen puh. 040 314 4736.

ASIAN RATKAISU
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää, että Pekka Aarnio Oy:lle
kiinteistölle Multamäki 505-410-14-41 myönnetty ympäristölupa (Mäntsälän
kunnan ympäristölautakunta 23.3.2006 § 84) raukeaa.
PERUSTELUT
Oikeusohjeet
Ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaan lupaviranomainen voi päättää, että lupa raukeaa, jos toiminnanharjoittaja ilmoittaa, että toiminta on lopetettu.
Asian käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulain 96 §:ssä säädetään. Asian voi panna vireille lupaviranomainen omasta aloitteestaan, valvontaviranomainen, toiminnanharjoittaja, kunta tai haitankärsijä.
Ympäristönsuojelulain 94 §:n mukaan luvanvaraisen toiminnan päätyttyä
toimintaa harjoittanut vastaa edelleen lupamääräysten tai valtioneuvoston
asetuksella säädetyn yksilöidyn velvoitteen mukaisesti tarvittavista toimista
pilaantumisen ehkäisemiseksi, samoin kuin toiminnan vaikutusten selvittämisestä ja tarkkailusta. Jos ympäristölupa ei sisällä riittäviä määräyksiä toiminnan lopettamisen varalta, lupaviranomaisen on annettava tätä tarkoittavat
määräykset. Asian käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulain 96
§:ssä säädetään.
Luvanvaraisuuden lakkaaminen perustuu jätelain uudistukseen vuonna 2011.
Jätelain (646/2011) 5 §:n mukaan jätteellä tarkoitetaan ainetta tai esinettä,
jonka sen haltija on poistanut tai aikoo poistaa käytöstä taikka on velvollinen
poistamaan käytöstä. Jätelain ja ympäristönsuojelulain muutosten esitöiden
(HE 199/2010 vp, 1.2 ympäristönsuojelulain 30 a §:n yksityiskohtaiset perustelut) mukaan pilaantumaton maa-aines tai muu luonnonaines, joka hyö-

dynnetään varmasti ja suunnitelmallisesti ilman edeltäviä muuntamistoimia
muualla kuin ottamispaikalla, on usein rajattu jätteen käsitteestä.
Tosiseikat ja johtopäätökset
Jätteen määritelmän perusteella ympäristöluvassa esitetyt ainekset, joista
multaa valmistetaan, eivät ole enää jätettä. Näin ollen toiminta ei ole enää
ympäristöluvanvaraista.
Jätteen määritelmää on täsmennetty ympäristöministeriön 3.7.2015 julkaisemassa muistiossa ”Kaivetut maa-ainekset – jäteluonne ja käsittely”. Jotta
toiminta ei ole luvanvaraista ja samalla, jotta maa-aines ei olisi jätteeksi luokiteltavaa, yhtä aikaa on toteuduttava seuraavat kriteerit: varmuus- ja suunnitelmallisuuskriteeri, haitta-ainepitoisuuskriteeri, muu jäte -kriteeri sekä
muuntamattomuuskriteeri (muistion luku 3.2).
Toiminnanharjoittaja on kirjallisesti ilmoittanut, että kaikki yllä mainitut kriteerit täyttyvät yhtä aikaa, joten toiminnassa käytettävä maa-aines ei ole jätteeksi luokiteltavaa. Toiminnanharjoittaja on hakenut ympäristöluvan rauettamista.
Ympäristölautakunta katsoo, että lisämääräysten antaminen ei ole tarpeen, ja
että luvan raukeamiselle ole esteitä.
Ympäristöluvanvaraista toimintaa ei saa aloittaa ilman uutta lupakäsittelyä.
KÄSITTELYMAKSU
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on 10.11.2015 § 149 hyväksynyt
ympäristönsuojeluviranomaisen taksan. Taksa on tullut voimaan 31.12.2015.
Maksu määräytyy tämän taksan mukaisesti asioissa, jotka ovat tulleet vireille
sekä joista on kuulutettu tai muuten annettu tieto asianosaisille tämän taksan
voimaantulopäivän jälkeen.
Koska rauettamisasia on tullut vireille ennen taksan voimaantuloa, tässä päätöksessä sovelletaan Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan 12.3.2013 §
21 hyväksymää ympäristönsuojeluviranomaisen taksan. Käsittelymaksu
määräytyy taksan liitteenä olevan maksutaulukon kohdan 20 mukaan. Käsittelyn vaatima työmäärä on neljä tuntia (4 x 52 €) ja käsittelymaksu siten suuruudeltaan 208 euroa.
SOVELLETUT OIKEUSOHJEET
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 27, 88, 96 §;
Jätelaki (646/2011) 5 §
Hallintolaki (343/2002) 34 §;
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen johtosääntö (Tuusulan kunnanvaltuusto 3.9.2012 § 80);
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintasääntö (Keski-Uudenmaan
ympäristölautakunta 9.9.2014 § 131);
Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 12.3.2013 § 21)

MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä,
sitä päivää lukuun ottamatta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin päätösasiasta.
Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. Viimeinen valituspäivä on 15.6.2016.
PÄÄTÖKSEN TIEDOKSI ANTAMINEN
Päätös annetaan julkipanon jälkeen 16.5.2016, jolloin sen katsotaan tulleen
asianosaisten tietoon.
Päätös

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös /

Kuljetusliike Pekka Aarnio Oy, Versokuja 2, 04400 Järvenpää
Rajanaapurit erillisen luettelon mukaan

Jäljennös päätöksestä /

Uudenmaan ELY-keskus
Mäntsälän kunnanhallitus

Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla
Päätöksestä kuulutetaan Tuusulan kunnan ja Mäntsälän kunnan ilmoitustauluilla 13.5.–15.6.2016.

