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LUPAPÄÄTÖS
Nro 14/2014/1
Dnro PSAVI/22/04.08/2014
Annettu julkipanon jälkeen
6.3.2014

ASIA

Rantamaan louhoksen ympäristöluvan nro 63/2013/1 lupamääräyksen 6
määräajan pidentäminen, Tornio

LUVAN HAKIJA

SMA Mineral Oy
Selleenkatu 281
95450 Tornio
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HAKEMU S JA AS IAN VIREILLET ULO
SMA Mineral Oy on 25.2.2014 jättänyt Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon toiminnalle myönnetyn ympäristö- ja vesitalousluvan lupamääräyksen
6 mukaista jätehuoltosuunnitelman täydentämistä koskevan määräajan pidentämistä koskevan hakemuksen.

T OIMINTA J A SEN SIJ AINT I
Rantamaan kaivos sijaitsee Putaan kylässä Tornion kaupungin alueella
noin kuusi kilometriä Kalkkimaan kaivoksesta koilliseen.

LUVAN HAKEMISEN PERUST E
Ympäristönsuojelulain 115 §

NYKY INEN LUP A JA ASIAN AIK AISEMPI KÄSITT ELY
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on 27.6.2013 antamallaan päätöksellä
numero 63/2013/1 myöntänyt ympäristöluvan SMA Mineral Oy:n Rantamaan louhokselle.
Lainvoimaisen luvan lupamääräys 6 kuuluu seuraavasti:
” Luvan saajan on täydennettävä kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmaa
vastaamaan lainsäädännön vaatimuksia niin, että se kattaa kaikki toiminnassa muodostuvat kaivannaisjätteet ja kaivannaisjätteiden jätealueet. Jätehuoltosuunnitelma on laadittava ottaen huomioon ympäristönsuojelulain
103a §:n ja 103b §:n sekä kaivannaisjätteistä annetun valtioneuvoston
asetuksen kaivannaisjätteistä (190/2013) säännökset. Jätehuoltosuunnitelmaan on sisällytettävä muun muassa tarkennettu suunnitelma kustannusarvioineen jätealueiden pintarakenteista ja toiminnan lopettamisen jälkeisestä vesien käsittelystä sekä mainitun asetuksen liitteen 5 mukainen
esitys vakuuden määrän tarkistamiseksi.
Täydennetty kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma on toimitettava
1.3.2014 mennessä aluehallintovirastolle. Aluehallintovirasto voi suunnitelman perusteella muuttaa tai täydentää tämän päätöksen määräyksiä.
Jätehuoltosuunnitelmaa on tämän jälkeen arvioitava ja tarvittaessa tarkistettava viiden vuoden kuluttua tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulosta tai
sitä ennen, jos toimintaa koskien on tarpeen tehdä hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi tai toiminnan muuttamiseksi. Arvioinnista ja sen tuloksista on ilmoitettava Lapin ELY-keskukselle.
Jos kaivannaisjätteen määrä, laatu taikka jätteen käsittelyn tai hyödyntämisen järjestelyt muuttuvat merkittävästi, kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmaa on muutettava. Lupaa on tällöin muutettava siten kuin ympäristönsuojelulain 103a §:n 4 momentissa säädetään.”
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HAKEMUS
Hakemuksessa haetaan lupamääräyksen 6 määräajan pidentämistä
31.3.2014 asti.
Määräajan pidentämisen perusteluna on esitetty, että asiaa valmisteleva
ympäristökonsultti tarvitsee lisäaikaa, jotta kaikki tarvittavat tutkimukset ja
selvitykset saadaan suoritettua.
Määräajan pidennyksellä ei todeta olevan haitallisia vaikutuksia ympäristöön.

A L U E H A L L I N T O V I R A S T O N R A T K A I S U
Aluehallintovirasto pidentää sen 27.6.2013 myöntämän ympäristö- ja vesitalousluvan nro 63/2013/1 lupamääräyksessä 6 annettua määräaikaa
31.3.2014 asti.
Määräys muutettuna kuuluu seuraavasti (muutos kursivoitu):
6. Luvan saajan on täydennettävä kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmaa vastaamaan lainsäädännön vaatimuksia niin, että se kattaa kaikki
toiminnassa muodostuvat kaivannaisjätteet ja kaivannaisjätteiden jätealueet. Jätehuoltosuunnitelma on laadittava ottaen huomioon ympäristönsuojelulain 103a §:n ja 103b §:n sekä kaivannaisjätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen kaivannaisjätteistä (190/2013) säännökset. Jätehuoltosuunnitelmaan on sisällytettävä muun muassa tarkennettu suunnitelma
kustannusarvioineen jätealueiden pintarakenteista ja toiminnan lopettamisen jälkeisestä vesien käsittelystä sekä mainitun asetuksen liitteen 5 mukainen esitys vakuuden määrän tarkistamiseksi.
Täydennetty kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma on toimitettava
31.3.2014 mennessä aluehallintovirastolle. Aluehallintovirasto voi suunnitelman perusteella muuttaa tai täydentää tämän päätöksen määräyksiä.
Jätehuoltosuunnitelmaa on tämän jälkeen arvioitava ja tarvittaessa tarkistettava viiden vuoden kuluttua tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulosta tai
sitä ennen, jos toimintaa koskien on tarpeen tehdä hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi tai toiminnan muuttamiseksi. Arvioinnista ja sen tuloksista on ilmoitettava Lapin ELY-keskukselle.
Jos kaivannaisjätteen määrä, laatu taikka jätteen käsittelyn tai hyödyntämisen järjestelyt muuttuvat merkittävästi, kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmaa on muutettava. Lupaa on tällöin muutettava siten kuin ympäristönsuojelulain 103a §:n 4 momentissa säädetään.

RAT KAISUN PERUST ELUT
Luvan saajan ympäristökonsultti ei ole saanut kaikkia jätehuoltosuunnitelman päivittämisen kannalta tarvittavia tutkimuksia vielä valmiiksi. Tämä on
sellainen luvanhaltijasta riippumaton syy, että määräaikaa voidaan hakemuksen mukaisesti pidentää. Määräyksen noudattamisen lykkääntyminen
ei aiheuta ympäristön pilaantumisen vaaraa.
Ympäristönsuojelulain 115 §:n nojalla määräajan pidentämistä koskeva
hakemus käsitellään soveltuvin osin kuin lupahakemus. Asian ratkaisu
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huomioon ottaen asiassa ei ole ollut tarve kuulla viranomaisia tai muita
asianosaisia.

SOVELLET UT SÄÄNNÖKSET
Ympäristönsuojelulaki 115 §
Hallintolaki 34 §

KÄSITT ELYMAKSU
Ratkaisu
Lupa-asian käsittelymaksu on 55 euroa.
Lasku lähetetään erikseen valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta Joensuusta.
Perustelut
Asian käsittelyyn aluehallintovirastossa on mennyt yksi tunti. Asian käsittelystä peritään maksutaulukon 5 kohdan mukaan 55 €/tunti.
Oikeusohje
Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista vuosina 2014 ja
2015 (1092/2013)
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MUUTOKSENH AKU
Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.

Erkki Kantola

Sami Koivula

Päätöksen on ratkaissut johtaja Erkki Kantola. Asian on esitellyt ympäristöneuvos Sami Koivula.
Tiedustelut: asian esittelijä, puh. 0295 017 642 tai 0295 017 500.
SK/es

Liite

Valitusosoitus

Päätös

Hakija

Tiedoksi

Lapin ELY-keskus / Ympäristö ja luonnonvarat
Tornion kaupunki
Tornion kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen / Tornion, Keminmaan
ja Tervolan ympäristölautakunta
Suomen ympäristökeskus

Liite

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava liitteineen
Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon.

Valitusoikeus

Valituksia päätöksen johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia
saattaa koskea, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asianomaiset kunnat, ELY-keskukset, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut yleistä etua valvovat viranomaiset.

Valitusaika

Valitusaika päättyy 7.4.2014, jolloin valituksen on viimeistään oltava perillä
Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa.

Valituksen sisältö

Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava
- aluehallintoviraston päätös, johon haetaan muutosta
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite, 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 aluehallintoviraston päätökseen haetaan muutosta
- mitä muutoksia aluehallintoviraston 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
- jäljennös valituskirjelmästä (jos valituskirjelmä toimitetaan postitse)

Valituksen toimittaminen Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon
Valituskirjelmä on toimitettava Pohjois-Suomen aluehallintoviraston kirjaamoon. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä
ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä 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.
Pohjois-Suomen aluehallintoviraston yhteystiedot
käyntiosoite:
postiosoite:
puhelin:
telekopio:
sähköposti:
aukioloaika:
Oikeudenkäyntimaksu

Linnankatu 1–3
PL 293, 90101 Oulu
vaihde 0295 017 500
08 - 3140 110
kirjaamo.pohjois@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.

