PÄÄTÖS

Länsi- ja Sisä-Suomi

Nro

5/2014/1

Dnro

LSSAVI/69/04.08/2013

Annettu julkipanon jälkeen
21.1.2014

ASIA
Lassila & Tikanoja Oyj:n kierrätyslaitoksen toiminnan lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen, Valkeakoski
HAKIJA
Lassila & Tikanoja
Karanojantie 178
13430 Hämeenlinna
TOIMINTA JA SEN SIJAINTI
Lassila & Tikanoja Oyj:n kierrätysmateriaalien Valkeakosken käsittelylaitos
sijaitsee osoitteessa Teollisuustie 1, Valkeakoski. Kiinteistön rekisteritunnus
on 908-18-1-8.
HAKEMUKSEN VIREILLETULO
Hakemus on tullut vireille Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa
28.5.2013.
LUVAN HAKEMISEN PERUSTE
Ympäristönsuojelulaki 57 §
LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Ympäristönsuojeluasetus 5 § 1 mom 13 f) kohta
TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT
Pirkanmaan ympäristökeskuksen 10.12.2007 myöntämä ympäristölupa PIR2004-Y-397-111. Päätöksen lupamääräyksen 19 mukaan toiminnalle tulee
asettaa 3000 euron vakuus ja toimitettava sitä koskevat asiakirjat Pirkanmaan
ympäristökeskukselle viimeistään ympäristölupapäätöksen saatua lainvoiman.
Lupamääräyksen 20 mukaan luvan saajan on hyvissä ajoin, viimeistään kuusi
kuukautta ennen toiminnan lopettamista, esitettävä yksityiskohtainen suunnitelma vesiensuojelua, ilmansuojelua, maaperänsuojelua ja jätehuoltoa koskevista laitoksen toiminnan lopettamiseen liittyvistä toimista.

LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO
puh. 0295 018 450
Vaasan päätoimipaikka
fax 06 317 4817
Wolffintie 35
kirjaamo.lansi@avi.fi
PL 200, 65101 Vaasa
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HAKEMUKSEN SISÄLTÖ
Lassila & Tikanoja Oyj on lopettanut toimintonsa 31.5.2013 Valkeakoskella
osoitteessa Teollisuustie 1 ja hakee ympäristönsuojelulain 57 §:n mukaista
toiminnan rauettamista. Kevytrakenteinen halli ja osa laitteista siirretään Lassila & Tikanoja Oyj:n Hämeenlinnan toimipaikkaan. Laitteet, joille ei ole enää
käyttöä, toimitetaan hyödynnettäväksi etusijajärjestyksen mukaan. Alue saatetaan toiminnan loppumisen jälkeen sellaiseen tilaan, ettei siitä aiheudu jätelain
13 §:n 2 momentissa tarkoitettua vaaraa tai haittaa.
Lassila & Tikanoja Oyj:n kierrätysmateriaalien Valkeakosken käsittelylaitos sijaitsee UPM-Kymmene Oyj:n Tervasaaren suljetun kaatopaikan vieressä. Kiinteistön omistaa UPM-Kymmene Oyj. Lassila & Tikanoja Oyj:llä ei ole tietoa
alueen tulevasta käytöstä.
Vesiensuojelu ja maaperänsuojelu
Toiminta on tapahtunut sisätiloissa sekä asfaltoidulla alueella joten maaperää
ei ole saastunut. Asfaltoidulta piha-alueelta sadevedet on johdettu avo-ojiin
jossa ei silmämääräisten havaintojen mukaan ole toiminnasta aiheutuneita
epäpuhtauksia.
Jätteet

Varastoidut jätteet on toimitettu jätelain mukaisille vastaanottajille. Jätteiden vastanotto L&T:n Valkeakosken laitoksella lopetettiin toukokuussa
2013, viimeisin kuorma vastaanotettiin 17.5.2013. Toiminnassa tarvittavat
varastoitavat kemikaalit ja polttoöljysäiliö toimitetaan pois kiinteistöltä.
Siisteys
Alue tullaan siivoamaan sen jälkeen kun siirrettävät rakenteet ja laitteet on
saatu pois kiinteistöltä. Kiinteistölle jäävä halli ja piha-alueet siivotaan kesäkuun 2013 aikana. UPM-Kymmene Oyj:n edustaja tulee tarkistamaan alueen
siisteyden.
Vakuus

Lassila & Tikanoja esittää että edunsaaja palauttaa ympäristöluvan mukaisen vakuuden toimittamalla alkuperäisen panttausilmoituksen hyväksi katsomanaan ajankohtana Lassila & Tikanoja Oyj:lle.
HAKEMUKSEN KÄSITTELY
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on toimittanut aluehallintovirastolle lausunnon lopettamissuunnitelmasta.
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on todennut
29.10.2013 antamassaan lausunnossa, että Lassila & Tikanoja Oyj on toimittanut ympäristöluvan (Dnro PIR-2004-Y-397-111) lupamääräyksen 20 mukai-
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sen toiminnan
31.5.2013.

lopettamissuunnitelman

Pirkanmaan

ELY-keskukseen

Lopettamissuunnitelman mukaan kierrätystoiminta päättyy 31.5.2013. Kiinteistön jatkokäytöstä ei ole vielä tietoa. Kiinteistön omistaa UPM-Kymmene
Oyj.
Lopettamissuunnitelman mukaan alueella sijaitseva kevytrakenteinen halli ja
osa laitteista siirretään Lassila & Tikanoja Oyj:n Hämeenlinnan toimipaikkaan.
Laitteet joille ei ole enää käyttöä toimitetaan hyödynnettäviksi etusijajärjestyksen mukaan. Alue saatetaan toiminnan lopettamisen jälkeen sellaiseen tilaan,
ettei siitä aiheudu jätelain 13 §:n 2 momentissa tarkoitettua vaaraa tai haittaa.
Toiminta on tapahtunut sisätiloissa sekä asfaltoidulla alueella, joten maaperä
ei ole pilaantunut toiminnan seurauksena. Asfaltoidulta piha-alueelta on sadevedet johdettu avo-ojiin. Avo-ojissa ei ole havaittu toiminnasta aiheutuneita
epäpuhtauksia. Varastoidut jätteet on toimitettu jätelain mukaisille vastaanottajille. Varastoidut jätteet on toimitettu jätelain mukaisille vastaanottajille. Jätteiden vastaanotto laitoksella lopetettiin 17.5.2013.
Pirkanmaan ELY-keskus on tehnyt tarkastuskäynnin lopetetulla tuotantolaitoksella 20.8.2013 yhdessä UPM-Kymmene Oyj:n edustajan kanssa. Tarkastuksessa todettiin, että alueella aiemmin varastoidut kemikaalit ja polttoöljysäiliö on toimitettu pois kiinteistöltä sekä alue siivottu asianmukaisesti. Edellä
olevan perusteella ELY-keskuksella ei ole huomautettavaa lopettamissuunnitelmasta.
ELY-keskuksella on hallinnassaan Lassila & Tikanoja Oyj:n antama vakuus
suuruudeltaan 3 000 €, joka on voimassa 31.12.2018 saakka. ELY-keskus
katsoo ympäristönsuojelulain 43 c § mukaan, että toiminnanharjoittaja on täyttänyt sille määrätyt velvoitteet, joten ELY-keskuksen käsityksen mukaan lupaviranomainen (aluehallintovirasto) voi hakemuksesta vapauttaa ko. vakuuden.
Vastineet
Aluehallintovirasto on varannut Valkeakosken kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ja UPM-Kymmene Oyj:lle kiinteistön omistajana tilaisuuden vastineen antamiseen asiassa.
Valkeakosken kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisella ei ole huomautettavaa Pirkanmaan ELY-keskuksen lausunnosta toiminnan lopettamissuunnitelmaa koskien.
UPM-Kymmene Oyj ei ole antanut asiassa vastinetta.
ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto päättää, että Pirkanmaan ympäristökeskuksen 10.12.2007 Lassila & Tikanoja Oyj:lle myöntämä ympäristölupa
raukeaa.
Ympäristölupaan liittyvä vakuus voidaan vapauttaa, kun tämä päätös saanut
lainvoiman.
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Perustelut
Ympäristönsuojelulain 57 §:n mukaan luvan myöntänyt viranomainen voi
päättää, että lupa raukeaa, jos toiminnanharjoittaja ilmoittaa, että toiminta on
keskeytetty pysyvästi.
Ympäristönsuojelulain 43 c §:n mukaan lupaviranomaisen on hakemuksesta
vapautettava vakuus, kun toiminnanharjoittaja on täyttänyt sille säädetyt tai
määrätyt velvoitteet.
Ympäristöluvan PIR-2004-Y-397-111 mukainen toiminta on alueella päättynyt
ja lopettamistoimet alueella on tehty hyväksyttävästi. Pirkanmaan ELYkeskus on hyväksynyt hakijan esittämän lopettamissuunnitelman ja alueella
toteutetut toiminnan lopettamiseen liittyvät toimenpiteet.
SOVELLETUT OIKEUSOHJEET
Ympäristönsuojelulaki 43 c § ja 57 §
KÄSITTELYMAKSU
Tästä päätöksestä peritään maksua 700 euroa. Lasku lähetetään erikseen
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta Joensuusta.
Ympäristönsuojelulain 105 §:n mukaan lupahakemuksen käsittelystä peritään
maksu, jonka suuruus määräytyy valtion maksuperustelain (150/1992) perusteella aluehallintoviraston maksuista vuosina 2012 ja 2013 annetun valtioneuvoston asetuksen (1572/2011) mukaisesti. Maksutaulukon liitteen mukaan
muun ympäristölupa-asian käsittelystä peritään maksu, jonka suuruus on 50
euroa/h. Tämän päätöksen valmisteluun on käytetty 14 h.
PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös
Lassila & Tikanoja Oyj
Jäljennös päätöksestä
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue
Valkeakosken kaupunginhallitus
Valkeakosken kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen
Suomen ympäristökeskus (sähköisesti)
Ilmoittaminen ilmoitustaululla
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto tiedottaa tästä päätöksestä julkisesti kuuluttamalla Valkeakosken kaupungin ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston virallisella ilmoitustaululla.
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MUUTOKSENHAKU
Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusosoitus
on päätöksen liitteenä.
LIITE

Valitusosoitus

Päivi Vilenius

Katja Söderlund

Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Päivi Vilenius ja esitellyt ympäristölakimies Katja Söderlund.
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VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviranomaisen 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 20.2.2014.

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, alueelliset 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 (telekopiolla 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 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen
virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa
tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston yhteystiedot
käyntiosoite:
postiosoite:
puhelin:
telekopio:
sähköposti:
aukioloaika:

Wolffintie 35,65200 Vaasa
PL 200, 65101 Vaasa
0295 018 450
06-317 4817
kirjaamo.lansi@avi.fi
klo 8-16.15

Oikeudenkäyntimaksu
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.

