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ASIA

Rosk'n Roll Oy Ab:n Hangon kompostointilaitoksen toiminnan lopettamista,
toimintaa koskevan ympäristöluvan rauettamista sekä toiminnan lopettamisen jälkeisiä toimia koskeva asia, Hanko

HAKIJA

Rosk'n Roll Oy Ab
Munkkaanmäki 51
08500 LOHJA AS

TOIMINNAN SIJAINTI
Toimintansa lopettanut Hangon kompostointilaitos sijaitsee Hangon kaupungin Suursuolla. Määräala tilasta Nynorrgård 78-408-18-0.

HAKEMUKSEN VIREILLETULO
Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 3.6.2013.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE
Ympäristönsuojelulain 57 §.

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Ympäristönsuojeluasetuksen 5 §:n 1 momentin kohta 13 f).

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA PÄÄTÖKSET
Kompostointilaitoksella on Uudenmaan ympäristökeskuksen 13.6.1997
myöntämä ympäristölupa No YS 556. Lupa on myönnetty LänsiUudenmaan Jätehuolto Oy:lle. Ympäristöluvassa ei ole asetettu toiminnan
lopettamista koskevia määräyksiä.
ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE │ ymparistoluvat.etela@avi.fi
puh. 0295 016 000
Hämeenlinnan päätoimipaikka
Helsingin toimipaikka
fax 03 570 8002
Birger Jaarlin katu 15
Ratapihantie 9
kirjaamo.etela@avi.fi
PL 150, 13101 Hämeenlinna
PL 110, 00521 Helsinki
www.avi.fi/etela
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HAKEMUS
Hakija on toimittanut tiedon kompostointilaitoksen toiminnan lopettamisesta
toimintaa valvovalle Uudenmaan ELY-keskukselle.
Kompostoitavan jätteen vastaanotto laitoksella on päättynyt 31.12.2012.
Laitosmainen kompostointi kompostointitunneleissa on päättynyt tammikuun 2013 lopulla ja kompostoidut jätteen on siirretty tunneleista jälkikypsytyshalliin. Hallista ne siirretään myöhemmin jälkikypsytyskentälle.
Kompostoidut jätteet ovat jälkikypsytyksessä kentillä todennäköisesti ainakin vuoden 2013 loppuun saakka. Kompostin varastointi alueella voi jatkua
edelleen riippuen valmiin kompostin menekistä.
Helmikuussa 2013 kaikki kompostointitunnelit olivat tyhjät ja kemikaalisäiliöt oli tyhjennetty. Laitoksen käytöstä vastaava Kekkilä Group oli myös tyhjentänyt konehuoneen.
Toiminnan päättyessä laitos siirtyy Rosk’n Roll Oy Ab:n omistukseen.

HAKEMUKSEN KÄSITTELY
Asia on kuulutettu Hangon kaupungin virallisella ilmoitustaululla ja aluehallintoviraston ilmoitustaululla 20.12.2013–20.1.2014.
Aluehallintovirasto on pyytänyt asiasta lausunnot Hangon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta ja Uudenmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskukselta.
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue toteaa 22.1.2014 päivätyssä lausunnossaan, ettei
asiassa ole tarpeen esittää YSL 90 §:n mukaista lopettamissuunnitelmaa,
eikä näin ollen antaa erillisiä toiminnan lopettamismääräyksiä. Uudenmaan
ELY-keskus kykenee valvonnallisin toimenpitein varmistamaan, että laitoksen toiminnan päättymiseen liittyvät velvoitteet toteutetaan ja raportoidaan
asianmukaisesti.
Uudenmaan ELY-keskus katsoo, että laitoksessa valmistetun valmiin kompostituotteen väliaikainen varastointi jälkikypsytyskentällä on mahdollista
myös laitoksen toiminnan päättymisen jälkeen.
Hangon kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen ei ole antanut asiasta
lausuntoa.
Aluehallintovirasto ei ole nähnyt tarpeelliseksi pyytää hakijalta vastinetta
annettuun lausuntoon.
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ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU
Aluehallintovirasto päättää, että Uudenmaan ympäristökeskuksen
13.6.1997 myöntämä Länsi-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n ympäristölupa
nro YS 556 raukeaa.

RATKAISUN PERUSTELUT
Kompostointitoiminta kiinteistöllä on lakannut. Ympäristönsuojelulain 57
§:n mukaisesti aluehallintovirasto on määrännyt luvan raukeamaan
Pilaantuneisuudesta vastuussa oleva taho on velvollinen puhdistamaan pilaantuneen maaperän ja pohjaveden. Tarvittaessa elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus voi antaa erillisen päätöksen maaperän ja/tai pohjaveden
kunnostamisesta ja muita valvonnallisia, toiminnan loppumiseen liittyviä
määräyksiä. (YSL 5, 7, 8, 43, 46 §)

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANOKELPOISUUS
Tämä päätös on lainvoimainen valitusajan jälkeen, jos päätökseen ei haeta
muutosta. (YSL 100 §)

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET
Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 57 §
Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 1, 5 §

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Tämän asian käsittelystä perittävä maksu on 400 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 2012 ja 2013 annetun
valtioneuvoston asetuksen (1572/2011) mukaisesti. Asetuksen liitteen
maksutaulukon kohdan 2.1. mukaan muun ympäristölupa-asian käsittelystä peritään maksu, jonka suuruus on 50 euroa/h. Tämän päätöksen valmisteluun on käytetty 8 tuntia.
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LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös

Rosk'n Roll Oy Ab
Munkkaanmäki 51
08500 LOHJA AS

Jäljennös päätöksestä
Hangon kaupunginhallitus
Hangon kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (sähköisesti)
Suomen ympäristökeskus (sähköisesti)
Ilmoittaminen ilmoitustauluilla
Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston
ympäristölupavastuualueen ilmoitustaululla. Päätös kuulutetaan Hangon
kaupungin virallisella ilmoitustaululla.
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MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.
Liite

Valitusosoitus

Ilpo Hiltunen

Anu Sivonen

Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Ilpo Hiltunen ja esitellyt ympäristöylitarkastaja Anu Sivonen.

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 10.3.2014.

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 virka-ajan
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.

