AKTEMUS OY, PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUVAN RAUETTAMINEN, TUUSULA
KU-YK § 124/13.9.2016 ASIA
Ympäristöluvan lopettaminen ympäristönsuojelulain (527/2014) 88 §:n nojalla. Toiminnan lopettamisesta on tehty ilmoitus.
ILMOITUKSEN TEKIJÄ
Aktemus Oy / konkurssipesän hoitaja
Asianajotoimisto Eino Patoila Oy
Temppelikatu 3–5 A 11, 00100 Helsinki
Y-tunnus: 0864781-0 AAtsto Eino Patoila Oy
Y-tunnus: 0909184-2 Aktemus Oy
LAITOS JA SEN SIJAINTI
Autopurkamo Aktemus Oy sijaitsi Tuusulan kunnan Ruotsinkylän kylässä
kiinteistöllä RNo 858-411-6-34 osoitteessa Kelatie 5, 01450 Vantaa.
Kiinteistön omistaa nykyisin Kiinteistö Oy Kelatie 3–5, Mäkitie 44 A, 01390
Vantaa.
LUPAVIRANOMANEN
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on lupaviranomainen ympäristönsuojelulain (527/2014) 34 §:n 2 ja 3 momentti ja ympäristönsuojeluasetus
(713/2014) 2 § kohta 12 d.
ILMOITUKSEN VIREILLETULOAIKA
Lupa- ja valvontaviranomainen on laittanut asian vireille 30.5.2016.
ALUEEN KAAVOITUSTILANNE JA VOIMASSA OLEVAT LUVAT
Kaavoitustilanne
Kiinteistö sijaitsee Kelatien työpaikka-alueen asemakaava-alueella teollisuus- ja varastointirakennusten korttelialueella (T-2), osoitteessa Kelatie 5.
Voimassa olevat lupapäätökset
Vaasan hallinto-oikeus on pysyttänyt 7.2.2012 Etelä-Suomen aluehallintoviraston myöntämän 5.11.2010 ympäristöluvan no 71/2010/2 autopurkamotoiminnalle.
HAKIJAN ILMOITUS TOIMINNAN LOPETTAMISESTA
Asianajotoimisto Eino Patoila Oy on ilmoittanut 4.8.2016, että ympäristönluvanvarainen toiminta kiinteistöllä 858-411-6-34, osoitteessa Kelatie 5,
01450 Vantaa, on hakeutunut konkurssiin 2.11.2015 ja ympäristöluvan mukainen autopurkamotoiminta on lopetettu. Aktemus Oy:n konkurssipesä on
15.1.2016 myynyt Kiinteistö Oy Kelatie 3–5 -nimisen yhtiön koko osakekannan ja hallintaoikeus on siirtynyt ko yhtiölle 15.1.2016.

Ekokem Oyj on Aktemus Oy:n toimeksiannosta kuljettanut pois ja loppukäsitellyt Aktemus Oy:n toiminnasta kiinteistölle jääneet vaaralliset jätteet.
Konkurssipesän hoitajalta saatujen tositteiden mukaan Ekokem Oy on vienyt
pois kiinteistöltä seuraavat jätteet:
pvm.
31.3.2016
27.4.2016

30.5.2016
16.6.2016
16.6.2016

jätelaji
vesipitoisia käytettyjä voiteluöljyjä 500 kg
vesipitoisia käytettyjä voiteluöljyjä 1 115 kg
kiinteä öljyjäte (mm. öljynsuodattimia) 1 008 kg
kiinteä maalijäte 1 465 kg
lyijyakkuja 99 kg
sekalainen, lajiteltavat nesteet 34 kg
tyhjät kontit ja tynnyrit (sisältäneet öljyä) 345 kg
aerosolit 6 kg
elohopeapitoinen jäte 3 kg
öljyinen vesi 500 kg
kiinteä öljyjäte 1 903 kg
pilaantunut maa 1 817 kg

Aktemus Oy:n konkurssipesän hoitaja on samalla ilmoittanut, ettei konkurssipesä tule suorittamaan muita toimenpiteitä kiinteistöllä.
Eino Patoila Oy ei ole toimittanut ympäristöluvan 24. määräyksen mukaista
suunnitelmaa toiminnan lopettamiseen liittyvistä ilmasuojelu, maaperän suojelun ja jätehuollon toimista.
ASIAN KÄSITTELY
Uudenmaan ELY-keskus on käynyt 10.1.2014 tarkastuksella Aktemus Oy:n
autopurkamossa. Tarkastuksella on havaittu puutteita vaarallisten jätteiden
säilytyksessä yms. ja laitos ei täytä ympäristöluvan vaatimuksia. Autopurkamotoiminta on ollut hyvin pienimuotoista. Esimerkiksi v. 2013 autoja oli
vastaanotettu ja käsitelty 20 kpl:tta.
Uudenmaan ELY-keskus on siirtänyt 28.1.2015 asian käsittelyn Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle, koska uusi ympäristönsuojelulaki
(527/2014) ja ympäristönsuojeluasetus (713/2014) olivat tulleet voimaan
syyskuussa 2014. Uuden asetuksen 2 §:n kohdan 12) d mukaan autonpurkamon lupaviranomainen on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.
Kiinteistöllä 28.4.2016 tehdyssä tarkastuksessa todettiin, että Aktemus Oy:n
autopurkamotoiminta on loppunut kiinteistöllä. Kiinteistön tiloissa on vuokralla kuusi eri yritystä mm. P-X-B Service Oy, jonka toiminta sijoittui lähinnä Aktemus Oy:n autopurkamotoiminnan käytössä olleisiin autojen purkutiloihin. Ekokem Oy oli noutanut edellisenä päivänä osan piha-alueelle kerätyistä vaarallisista jätteistä. Jäljelle oli kuitenkin jäänyt 5–6 kpl 200 litran
tynnyreissä olevia nestemäisiä vaarallisia jätteitä, koska tynnyrit olivat olleet
korkittomia tai muuten avonaisia.
Aktemus Oy konkurssipesän hoitajaa on kehotettu 30.5.2016 toimittamaan
ilmoitus Aktemus Oy:n ympäristöluvan mukaisen toiminnan lopettamisesta.

Aktemus Oy:n konkurssipesän hoitaja on toimittanut 3.8.2016 Helsingin
käräjäoikeuden päätöksen Aktemus Oy:n pesänhoitajan määräämisestä ja
4.8.2016 konkurssipesän hoitaja on tehnyt ilmoituksen toiminnan lopettamisesta ja toimittanut tositteet kiinteistöltä pois viedyistä vaarallisista jätteistä.
Ympäristötarkastaja pistäytyi 23.8.2016 Kelatie 5:ssa ja totesi, että aikaisemmin alueella olleet vaaralliset jätteet oli viety pois piha-alueelta.
Ympäristökeskus on 26.8.2016 varannut kiinteistön nykyiselle omistajalle,
Kiinteistö Oy Kelatie 3–5:lle, tilaisuuden antaa vastine ja esittää vaatimuksia
Aktemus Oy autojen purkutoiminnan lopettamista koskevista toimenpiteistä
hallintolain (434/2003) 34 §:n mukaisesti. Kiinteistö Oy Kelatie 3–5 ei ole
toimittanut vastinetta määräaikaan mennessä.
Lisätiedot:
Ehdotus
Yvp

ympäristötarkastaja Anu Juvonen p. 040 314 4710

VIRANOMAISEN RATKAISU
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää, että Etelä-Suomen aluehallintoviraston 5.11.2010 Nro 71/2012/2 antama ympäristölupa autopurkamolle raukeaa.
PERUSTELUT
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 88 §:n mukaan lupaviranomainen voi
päättää luvan raukeamisesta, jos toiminnanharjoittaja ilmoittaa, että toiminta
on lopetettu. Asia on käsiteltävä soveltuvin osin kuten lupahakemus. Aktemus Oy:n konkurssin pesänhoitaja on ilmoittanut, että ympäristöluvan mukainen toiminta on loppunut eikä konkurssipesä ole jatkanut velallisyhtiön
liiketoimintaa.
Asiassa ei anneta ympäristönsuojelulain 94 §:n mukaisia lopettamisen jälkeisiä määräyksiä, koska tarkastuksella 23.8.2016 todetut vaaralliset jätteet on
viety pois kiinteistöltä Aktemus Oy:n konkurssipesän toimesta eikä nykyinen
kiinteistön omistaja ole esittänyt muita Aktemus Oy:n autopurkamotoimintaan liittyviä vaatimuksia.
KÄSITTELYMAKSU
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on 10.11.2015 § 149 hyväksynyt
ympäristönsuojeluviranomaisen taksan. Käsittelymaksu määräytyy taksan
liitteenä olevan maksutaulukon kohdan 24 mukaan. Käsittelyn vaatima työmäärä on kuusi tuntia (6 x 53 €) ja käsittelymaksu siten suuruudeltaan 318
euroa.
SOVELLETUT OIKEUSOHJEET
Ympäristönsuojelulaki (527/2014): 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 20, 27, 34, 39, 48,
52, 83, 84, 85, 88, 94, 96, 172, 190, 191 ja 205 §;
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 2 §;
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 10.11.2015 § 149)
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 21.10.2016.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
PÄÄTÖKSEN TIEDOKSI ANTAMINEN
Päätös annetaan julkipanon jälkeen 21.9.2016, jolloin sen katsotaan tulleen
asianosaisten tietoon.
LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätösote /

Aktemus Oy:n konkurssipesän hoitaja Asianajotoimisto Eino
Peltola Oy

Asiaote /

Uudenmaan ELY-keskus
Tuusulan kunnanhallitus
Kiinteistö Oy Kelatie 3-5, Mäkitie 44 A, 01390 Vantaa

Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla
Päätöksestä kuulutetaan Tuusulan kunnan ilmoitustauluilla 20.9.–1.10.2016.

