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LUPAHAKEMUKSEN VIREILLETULO JA ILMOITUS TOIMINNAN LOPETTAMISESTA
Ympäristölupahakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on tullut vireille
Etelä-Suomen aluehallintovirastossa 30.10.2012.
Kylläspuu Oy on 10.1.2014 sähköpostitse ilmoittanut Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, että yhtiö peruu hakemuksen toiminnan lopettamisen
vuoksi.
Asianajotoimisto Lindell Oy on 19.5.2014 päivätyllä kirjeellään ilmoittanut
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, että Varsinais-Suomen käräjäoikeus on asettanut 13.5.2014 konkurssiin Kylläspuu
Oy – Impwood Ltd:n. Tällä hetkellä, jo ennen konkurssiin asettamista, yhtiön toiminta on kuitenkin päättynyt.
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ASIAN KÄSITTELYN PERUSTE
Ympäristönsuojelulain 55, 57 § ja 90 §
Ympäristönsuojeluasetuksen 1 §:n 1 momentin kohta 1 g)
Lounais-Suomen ympäristökeskuksen ympäristölupapäätöksen Nro 4
YLO, 23.1.2007, lupamääräys 20.

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Ympäristönsuojeluasetuksen 5 §:n 1 momentin kohta 1 g)

ASIAAN LIITTYVÄT PÄÄTÖKSET
Lounais-Suomen ympäristökeskuksen 23.1.2007 Kylläspuu Oy:lle myöntämä ympäristölupa Nro 4 YLO, joka koskee puun kyllästämöä.

TOIMINNAN LOPETTAMISSUUNNITELMA
Aikataulu
Kylläspuu Oy:n toiminta päättyi 31.12.2013.
Toiminnan lopettamiseen liittyvät toimet
Vanha kyllästämörakennus on osittain purettu. Rakennus tullaan purkamaan kokonaan.
Purkamisessa syntynyt metalli- ja sähköromu on toimitettu J. Syrjänen
Oy:lle. Puutavara toimitetaan haketettavaksi.
Loput kemikaalit toimitetaan/on toimitettu Forssan kyllästämö U. Saarenmaa Oy:lle.
Ympäristökuormitus
Kylläspuu Oy:n mukaan pinta- ja pohjaveden jatkotarkkailu on tarpeeton.
Tutkimustulokset osoittavat, että pitoisuuksissa ei ole tapahtunut muutoksia 15 vuoden tarkkailun aikana.
Lounais-Suomen ympäristökeskukseen 29.5.2007 toimitettu maaperän tutkimussuunnitelma sisältää kartan suunnitelluista näytteenottopisteistä.
Vesitutkimustulokset
Vuosina 1997–2009, 2011 ja 2012 otettujen vesinäytteiden tutkimustulokset ovat olleet seuraavat:
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–

–

–

–

–

kyllästämön porakaivon arseenipitoisuudet (alle tutkimusmenetelmän
määritysrajan < 0,001 mg/l)–0,005 mg/l, kromipitoisuudet (alle tutkimusmenetelmän määritysrajan < 0,001 mg/l)–0,0057 mg/l ja kuparipitoisuudet 0,002–0,07 mg/l
kyllästämön vanhan kaivon arseenipitoisuudet (alle tutkimusmenetelmän määritysrajan < 0,005 mg/l)–0,008 mg/l, kromipitoisuudet
0,004–0,036 mg/l ja kuparipitoisuudet 0,007–0,10 mg/l
vedenottamon arseenipitoisuudet (alle tutkimusmenetelmän määritysrajan < 0,001 mg/l)–0,007 mg/l, kromipitoisuudet (alle tutkimusmenetelmän määritysrajan < 0,001 mg/l)–0,003 mg/l ja kuparipitoisuudet
0,002–0,07 mg/l
pohjavesiputken arseenipitoisuudet (alle tutkimusmenetelmän määritysrajan < 0,001 mg/l)–0,005 mg/l, kromipitoisuudet (alle tutkimusmenetelmän määritysrajan < 0,001 mg/l)–0,0034 mg/l ja kuparipitoisuudet
(alle tutkimusmenetelmän määritysrajan < 0,001 mg/l)–0,09 mg/l
entisen
kyllästämön
altaan
arseenipitoisuudet
ovat
olleet
0,061–0,81 mg/l, kromin kokonaispitoisuudet 0,006–0,074 mg/l, kuusiarvoisen kromin pitoisuudet 0,003–0,012 mg/l ja kuparipitoisuudet
0,08–115 mg/l.

Alueen tuleva käyttö
Kiinteistön tuleva käyttötarkoitus ei ole tiedossa. Kiinteistöä on tiedusteltu
ostettavaksi teollisuuskäyttöön.

ASIAN KÄSITTELY
Toiminnan lopettamissuunnitelmaa on täydennetty 11.2.2014, 24.2.2014,
14.4.2014, 15.5.2014, 19.5.2014 ja 20.5.2014.
Suunnitelmasta on ilmoitettu Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Koski Tl:n kunnan terveyden- ja ympäristönsuojeluviranomaisille. He ovat ilmoittaneet, ettei lausunnon antaminen asiasta ole
tarpeen.
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
21.5.2014 päivätyssä kirjeessä lausuntonaan seuraavaa:

toteaa

”Kylläspuu Oy on 10.1.2014 toimittanut Etelä-Suomen aluehallintovirastolle
ilmoituksen, jossa yhtiö toteaa lopettaneensa kyllästämötoiminnan osoitteessa Hämeentie 378, Koski TL. Ilmoitus on tullut tiedoksi VarsinaisSuomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus)
23.1.2014. Asianajotoimisto Lindell Oy on toimittanut 20.5.2014 LounaisSuomen ympäristökeskukselle, oikeammin Varsinais-Suomen elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus), liitteenä olevan ilmoituksen.
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ELY-keskus toimittaa Asianajotoimisto Lindell Oy:n ilmoituksen EteläSuomen aluehallintovirastolle tiedoksi ympäristönsuojelulain 57 §:ssä mainittuja toimenpiteitä varten.
ELY-keskuksen mielestä Kylläspuu Oy:n kyllästämötoimintaa koskevan luvan raukeamista koskevassa päätöksessä on annettava ainakin seuraavat
määräykset:
–

–
–

kyllästämötoiminnassa käytettyjen aineiden ja toiminnasta syntyneiden
jätteiden pikaisesta toimittamisesta määräaikaan mennessä muualle
asianmukaiseen käsittelyyn
kyllästämöalueen maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista määräaikaan mennessä
toimenpiteiden ilmoitus- ja raportointivelvoitteesta valvontaviranomaisille.

ELY-keskus toteaa, että kyllästystoimintaa on harjoitettu yhdyskunnan vedenhankinnan kannalta tärkeäksi luokitellulla pohjavesialueella pääosin
pohjaveden varsinaisella muodostumisalueella (Santio, nro 02). Kunnan
vedenhankintaan käytössä oleva Santion pohjavedenottamo sijaitsee kyllästämöalueesta n. 800 metrin etäisyydellä. Tästä syystä kyllästämötoiminnan päätymisen jälkeiset toimenpiteet on suunniteltava huolellisesti ja
toteutettava viivyttelemättä sen toimesta kenellä on vastuu jätehuollosta ja
maaperän puhdistusvelvollisuudesta ympäristönsuojelulain ja jätelain perusteella.”

ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU
Ympäristölupahakemuksen Dnro ESAVI/244/04.08/2012 käsittely jätetään
sikseen.
Lounais-Suomen ympäristökeskuksen 23.1.2007 Kylläspuu Oy:lle myöntämä ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupa Nro 4 YLO raukeaa
tällä päätöksellä.
Etelä-Suomen aluehallintovirasto hyväksyy Kylläspuu Oy:n, konkurssissa,
puun kyllästämötoimintaa koskevan lopettamissuunnitelman ja antaa lisäksi seuraavat määräykset:
1.

Maaperän mahdollinen pilaantuneisuus alueelta, jolla Kylläspuu Oy, konkurssissa, on harjoittanut puunkyllästystoimintaa, on selvitettävä edustavalla maaperänäytteenotolla. Näytteenotto on toteutettava 30.9.2014 mennessä.
Näytteenotosta on tehtävä Kylläspuu Oy:stä, konkurssissa, riippumattoman
ympäristöasiantuntijan laatima tarkennettu suunnitelma. Suunnitelmassa
on esitettävä vähintään näytepisteiden sijainnit ja lukumäärä perusteluineen, maanäytteiden kerrospaksuudet, kuvaus näytteenottomenetelmästä
ja selvitys näytteistä tutkittavista haitta-aineista perusteluineen sekä näytteiden tutkimusmenetelmät ja menetelmien epävarmuus että tulosten ra-
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portoinnin toteutus. Lisäksi suunnitelmaan on liitettävä karttapiirustus epäiltävien pilaantuneiden alueiden ja näytteenottopisteiden sijainneista. Suunnitelma on toimitettava tiedoksi Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselle ja Koski Tl:n kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään kuukautta ennen näytteenoton toteuttamista.
2.

Tutkimustulosten perusteella kiinteistön maaperän pilaantuneisuudesta ja
puhdistustarpeesta on tehtävä riskinarvioon perustuva asiantuntijaselvitys
maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista annetussa
valtioneuvoston asetuksessa (214/2007) säädetyn mukaisesti.
Maa-ainesten tutkimustulokset ja arviointi sekä esitys jatkotoimenpiteiksi
on toimitettava tiedoksi Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Koski Tl:n kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään kuukauden kuluessa tutkimustulosten valmistumisesta. Maaperä
on tarvittaessa puhdistettava Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen edellyttämän mukaisesti.

3.

Hyödyntämiskelpoiset jätteet on kerättävä erilleen ja ohjattava etusijajärjestyksen mukaisesti uudelleenkäyttöön, kierrätettävä tai muutoin toimitettava hyödynnettäviksi asianmukaiseen käsittelyyn. Jos hyödyntäminen ei
ole mahdollista, jätteet on toimitettava loppukäsiteltäviksi sellaiselle vastaanottopaikalle, jolla on lupa ottaa vastaan ja käsitellä kyseisenlaista jätettä. Vain hyödyntämiseen kelpaamattomat jätteet saa toimittaa tavanomaisen jätteen kaatopaikalle, jos ne ovat kaatopaikkakelpoisia ja jos ne eivät
ole vaaralliseksi jätteiksi luokiteltavia jätteitä.
Vaaralliset jätteet on toimitettava käsiteltäväksi tai loppukäsiteltäväksi laitokseen, jonka ympäristöluvassa tai sitä vastaavassa päätöksessä on hyväksytty kyseisen vaarallisen jätteen käsittely. Vaarallista jätettä luovutettaessa on jätteiden siirrosta laadittava siirtoasiakirja, josta ilmenevät jätelain (646/2011) 121 §:n mukaiset tiedot jätteestä. Jätteen haltijan on huolehdittava siitä, että siirtoasiakirja on mukana jätteen siirron aikana ja että
se annetaan siirron päätyttyä jätteen vastaanottajalle. Siirtoasiakirja tai sen
jäljennös on säilytettävä vähintään kolmen vuoden ajan.
Tavanomaisesta yhdyskuntajätteestä poikkeavan kaatopaikalle toimitettavan jätteen kaatopaikkakelpoisuus on selvitettävä kaatopaikoista annetun
valtioneuvoston asetuksen (331/2013) 4 luvussa säädettyjen vaatimusten
mukaisesti. Selvitys on esitettävä Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselle ja kaatopaikan pitäjälle ennen jätteiden toimittamista
kaatopaikalle.
Käyttökelpoiset kemikaalit on toimitettava ensisijaisesti laitokselle, jolla on
ympäristölupa harjoittaa toimintaa, jossa kemikaaleja käytetään.
Kiinteistöllä mahdolliset olevat kyllästämötoimintaan liittyvät kemikaalit ja
vaaralliset jätteet on poistettava 15.8.2014 mennessä.
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4.

Tämän päätöksen mukaisten toiminnan lopettamistoimien aikataulu on ilmoitettava kirjallisesti Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Koski Tl:n kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään viikkoa ennen kyseisten toimien aloittamista.
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle on varattava tilaisuus tarkastaa eri vaiheissa toteutetut toiminnan lopettamistoiminnat.

5.

Entisen kyllästämön altaan veden laadun jatkotarkkailutarpeesta on tehtävä selvitys. Selvityksessä on esitettävä vähintään allasalueen maalajit, tiedot alueesta, jolta altaaseen päätyvät vedet kertyvät, kuten pinta-ala ja pintarakenne (asfaltoitu ja/tai päällystämätön) ja arvio altaaseen päätyvän veden keskimääräisestä määrästä (m3/a) sekä altaan rakenne että veden
purkautumisreitti altaasta. Edellä mainittujen tietojen perusteella on tarvittaessa esitettävä jatkotarkkailutiheys, vedestä tutkittavat haitalliset aineet
ja muut laatuominaisuudet, näytteenotto- ja näytteen analysointimenetelmät sekä tulosten raportointi valvontaviranomaisille.
Selvitys on toimitettava Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Koski Tl:n kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 30.9.2014 mennessä.

6.

Poistetuista jätteistä ja vaarallisista jätteistä on kirjattava vähintään jätteen
laatu, määrä, jätenimike ja toimituspaikka. Lisäksi on pidettävä kirjaa tehdyistä toiminnan lopettamistoimista.

7.

Yhteenveto toteutetuista lopettamistoimenpiteistä on toimitettava Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Koski Tl:n
kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään kuukauden kuluessa
lopettamistoimien päättymisestä.

RATKAISUN PERUSTELUT
Ympäristönsuojelulain 57 §:n 1 momentin kohdan 1 mukaan luvan myöntänyt lupaviranomainen voi päättää, että lupa raukeaa, jos toiminta on ollut
keskeytyneenä yhtäjaksoisesti vähintään 5 vuotta tai toiminnanharjoittaja
ilmoittaa, että toiminta on keskeytetty lopullisesti.
Ympäristönsuojelulain 90 §:n mukaan luvanvaraisen toiminnan päätyttyä
toiminnanharjoittaja vastaa edelleen lupamääräysten mukaisesti tarvittavista toimista pilaantumisen ehkäisemiseksi, toiminnan vaikutusten selvittämisestä ja tarkkailusta. Jos toimintaa koskeva lupa ei sisällä riittäviä määräyksiä toiminnan lopettamiseksi tarvittavista toimista, lupaviranomaisen on
annettava tätä tarkoittavat määräykset.
Ympäristönsuojelulain 46 §:n mukaan luvassa on annettava tarpeelliset
määräykset toiminnan käyttötarkkailusta, päästöjen, jätteiden ja jätehuol-
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lon, toiminnan vaikutusten sekä toiminnan lopettamisen jälkeisen ympäristön tilan tarkkailusta.
Kylläspuu Oy on asetettu konkurssiin 13.5.2014 (Virallinen lehti.
55/16.5.2014 ja asianajotoimisto Lindell Oy:n 19.5.2014 päivätty ilmoitus).
Määräykset 1. ja 2. Puun kyllästämötoiminnan keskeisin ympäristökuormitus on toiminnassa käytetyistä kemikaaleista aiheutuva maaperän pilaantumisriski. Toiminnan päättyessä on siten tarpeen selvittää puun kyllästämötoiminnasta mahdollisesti aiheutunut maaperän pilaantuminen. Ratkaisussa on otettu huomioon myös kyllästämökiinteistön sijainti I luokan pohjavesialueella (0228401 Sorvasto) ja varsinaisella pohjaveden muodostusalueella. Santion vedenottamo sijaitsee kyllästämökiinteistöltä noin
800 metriä luoteeseen.
Lounais-Suomen ympäristökeskukseen 29.5.2007 toimitettu maaperän tutkimussuunnitelma ei sisällä riittäviä tietoja maaperän pilaantuneisuuden
selvittämisestä. Tämän johdosta on velvoitettu tekemään uusi suunnitelma,
jolla voidaan luotettavasti selvittää maaperän tila toiminnan lopettamisen
jälkeen. Suunnitelman toimittaminen valvontaviranomaiselle on tarpeen,
jotta viranomainen voi valvoa tutkimusten asianmukaisuutta. Valvontaviranomainen voi tarvittaessa tarkentaa maaperän tutkimussuunnitelmaa.
Ympäristönsuojelulain 77 §:n nojalla Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on toimivaltainen viranomainen arvioimaan alueen
maaperän puhdistustarpeen tehtyjen selvitysten perusteella ja voi tarvittaessa antaa tarkempia määräyksiä maaperän pilaantuneisuuden tarkemmasta selvittämisestä ja tarvittaessa puhdistamisesta. (YSL 7 §, 8 §, 43 §,
75 §, 77 §)
Määräys 3. Jätelain (646/2011) 8 §:n mukaan kaikessa toiminnassa on
mahdollisuuksien mukaan noudatettava seuraavaa etusijajärjestystä: Ensisijaisesti on vähennettävä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta. Jos jätettä kuitenkin syntyy, jätteen haltijan on ensisijaisesti valmisteltava jäte
uudelleenkäyttöä varten tai toissijaisesti kierrätettävä se. Jos kierrätys ei
ole mahdollista, jätteen haltijan on hyödynnettävä jäte muulla tavoin, mukaan lukien hyödyntäminen energiana. Jos hyödyntäminen ei ole mahdollista, jäte on loppukäsiteltävä.
Vaarallisten jätteiden asianmukainen hyödyntäminen tai loppukäsittely
edellyttää käsittelyä laitoksessa, jonka ympäristönsuojelulain mukaisessa
luvassa tai sitä vastaavassa päätöksessä tällaisen jätteen käsittely on hyväksytty.
Tavanomaisesta yhdyskuntajätteestä poikkeavia jätteitä, kuten prosessisakkoja ja muita haitallisia aineita sisältäviä jätteitä voidaan toimittaa loppusijoitettavaksi kaatopaikalle, jos niiden kaatopaikkakelpoisuus on selvitetty kaatopaikoista annetussa valtioneuvoston asetuksessa (331/2013)
säädetyn mukaisesti.
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Toiminnan lopettamisilmoituksen asiakirjojen mukaan kyllästämökiinteistöltä on poistettu ainakin osa kemikaaleista ja toimintaan liittyvistä rakenteista. Edellä määräysten 1. ja 2. perusteluissa esitettyjen pohjavesitietojen
perusteella kiinteistöllä mahdollisesti jäljellä olevien kemikaalien ja vaarallisten jätteiden poistaminen määräaikaan mennessä on tarpeen. EteläSuomen aluehallintovirasto on arvioinut reilun kuukauden oleva riittävä aika poistaa mahdolliset kemikaalit ja vaaralliset jätteet. (YSL 43 §, 45 §,
JL 5 §, 8 §, 29 §, VNAJ 3 §, 4 § 11 §, 24 § ja liitteet 3 ja 4, VNA 331/2013)
Määräys 4. Tiedottaminen lopettamistoimien aikataulusta on tarpeen, jotta
valvontaviranomainen voi järjestää toiminnan valvonnan ja tarvittaessa tarkastaa toteutettujen lopettamistoimien asianmukaisuuden. (YSL 43 §)
Määräys 5. Etelä-Suomen aluehallintovirastolla on ollut käytössä kyllästämökiinteistöltä vuosina 1997–2009, 2011 ja 2012 otettujen vesinäytteiden
tutkimustulokset. Tarkkailuaikana entisen kyllästämön altaan vedessä arseenipitoisuudet ovat olleet 0,061–0,81 mg/l, kromin kokonaispitoisuudet
0,006–0,074 mg/l, kuusiarvoisen kromin pitoisuudet 0,003–0,012 mg/l ja
kuparipitoisuudet 0,08–115 mg/l. Edellä esitetyt vesinäytteiden haittaainepitoisuudet ovat olleet tarkkailuaikana alueen muita kaivo- ja pohjavesinäytetuloksia korkeammat. Tehtyjen vesitutkimusten perusteella on
tarpeen selvittää entisen kyllästämön altaan vesitase ja vesien kulkeutuminen sekä vedestä mahdollisesti aiheutuva ympäristökuormitus että arvioida
selvityksen perusteella veden laadun jatkotarkkailutarve. Vesitaseella tarkoitetaan tässä päätöksessä sadanta- ja muihin tietoihin perustuvaa arviota altaaseen vuositasolla kertyvästä ja poistuvasta keskimääräisestä vesimäärästä (m3/a) ja altaasta poistuvan veden arseeni-, kromi- ja kuparikuormitusta (kg/a). Lisäksi vesitaseella arvioidaan altaan tiiveyttä. Selvityksen perusteella valvontaviranomainen hyväksyy tarvittaessa vesien jatkotarkkailusuunnitelman.
Käytettävissä olevien vesinäytetulosten perusteella vesien laadun jatkotarkkailu ei muilta osin ole tarpeen. Koska alueen pohjaveden laatu ei lupaharkinnassa käytettävissä olevien asiakirjojen mukaan ole muuttunut
ympäristönsuojelulain 8 §:n tarkoittamalla tavalla, ei tässä päätöksessä ollut tarpeen määrätä Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 21.5.2014 päivätyssä kirjeessä edellyttämää pohjaveden pilaantuneisuuden selvittämistä. Jos velvoitettu selvitys osoittaa altaasta
purkautuvan veden aiheuttavan pohjaveden pilaantumisriskin, voi valvontaviranomainen edellyttää tarvittaessa pohjaveden laadun jatkotarkkailua.
(YSL 43 §, 46 §, JL 12 §, 122 §)
Määräykset 6. ja 7. Kirjanpito ja raportointi ovat tarpeen toiminnan dokumentoinnin ja viranomaisvalvonnan järjestämisen kannalta.
Raportissa esitetään yhteenveto lopettamistoimien yhteydessä syntyneistä
jätteistä ja dokumentoidaan tehdyt toimet. Tietojen raportointi on tarpeen,
jotta valvontaviranomainen voi arvioida toteutettujen toimien asianmukaisuuden. (YSL 43 §, JL 12, 118, 119, 122 §)
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SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET
Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 7, 8, 43, 45, 46, 53, 54, 55, 57, 75, 77, 90,
96, 97, 100, 105 §
Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 1, 5 §
Jätelaki (646/2011) 5, 6, 8, 12, 13, 29, 31, 72, 118, 119, 121, 122 §
Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 4, 11, 24 §, liitteet 3 ja 4
Valtion maksuperustelaki (150/1992)
Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista vuosina 2014 ja
2015 (1092/2013)
Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista vuosina 2012 ja
2013 (1572/2011)

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Tämän asian käsittelystä perittävä maksu on 1 100 euroa.
Lasku lähetetään erikseen myöhemmin Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.
Ympäristönsuojelulain 105 §:n mukaan lupahakemuksen käsittelystä peritään maksu, jonka suuruus määräytyy valtion maksuperustelain (150/1992)
perusteella aluehallintovirastojen maksuista vuosina 2014 ja 2015 annetun
valtioneuvoston asetuksen (1092/2013) mukaisesti. Asetuksen 8 §:n
2 momentin mukaan suoritteesta, jota koskeva asia on tullut vireille ennen
1.1.2014, peritään maksu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan.
Lupamääräysten tarkistamishakemuksen vireille tullessa voimassa olleen
aluehallintovirastojen maksuista vuosina 2012 ja 2013 annetun valtioneuvoston asetuksen (1572/2011) 2 §:n ja asetuksen liitteen maksutaulukon
kohdan 2.1. mukaan muun ympäristölupa-asian käsittelystä peritään maksu, jonka suuruus on 50 euroa/h. Tämän päätöksen valmisteluun on käytetty 22 h.

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös

Kylläspuu Oy, konkurssissa
Hämeentie 378
31500 Koski TL

Jäljennös päätöksestä
Koski Tl:n kunnanhallitus
Koski Tl:n ympäristönsuojeluviranomainen
Koski Tl:n terveydensuojeluviranomainen
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (sähköisesti)
Suomen ympäristökeskus (sähköisesti)
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Asianajotoimisto Lindell Oy, Brahenkatu 9 A 9, 20100 Turku
Ilmoittaminen ilmoitustaululla
Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen ilmoitustaululla. Päätös kuulutetaan Koski
Tl:n virallisella ilmoitustaululla. (YSL 54 §)
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MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. (YSL 96 §)
Valitusoikeus lupapäätöksestä on luvan hakijalla ja niillä, joiden oikeutta tai
etua asia saattaa koskea, sekä niillä viranomaisilla, joiden tehtävänä on
valvoa asiassa yleistä etua. (YSL 97 §)

LIITE

Valitusosoitus

Marja-Terttu Parsama

Jaakko Heinolainen

Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Marja-Terttu Parsama. Asian on esitellyt ympäristöylitarkastaja Jaakko Heinolainen.
JH/tv

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 päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy
24.7.2014.

Valitusoikeus

Päätöksestä voivat valittaa ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea,
sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asianomaiset kunnat, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, kuntien
ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset.

Valituksen sisältö

Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa
koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa, sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi)
- 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 aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta

Valituksen toimittaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Etelä-Suomen aluehallintovirastolle. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää
postitse, faxina tai sähköpostilla. Sähköisesti (faxina tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virkaajan päättymistä.
Etelä-Suomen aluehallintoviraston yhteystiedot
käyntiosoite:
postiosoite:
puhelin:
fax:
sähköposti:
aukioloaika:
Oikeudenkäyntimaksu

Ratapihantie 9, 00520 Helsinki
PL 110, 00521 Helsinki
(vaihde) 0295 016 000
09 6150 0533
ymparistoluvat.etela@avi.fi
klo 8 - 16.15

Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 97 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten
suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

