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Munkkaan jätekeskuksen kaatopaikkatoiminnan muuttaminen ja toiminnan
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LUVAN HAKIJA

Rosk’n Roll Oy Ab
Munkkaanmäki 51
08500 Lohja
Y-tunnus: 0768908-2

LAITOS JA SEN SIJAINTI
Munkkaan jätekeskus
Munkkaanmäki 51, Lohja
Kiinteistöt: 444-24-201-1, 444-24-200-2
Kiinteistöjen omistaja: Rosk’n Roll Oy Ab
Kiinteistöt: 444-423-1-1174, 444-407-7-3
Kiinteistöjen omistaja: Lohjan kaupunki

ASIAN VIREILLETULO
Vaasan hallinto-oikeus kumosi 16.11.2017 antamallaan päätöksellä nro
17/0532/3 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen Nro 169/2015/1,
3.7.2015 ja palautti asian aluehallintovirastolle uudelleen käsiteltäväksi.
Vaasan hallinto-oikeus toimitti 2.1.2018 antamansa päätöksen nro
17/0532/3, 16.11.2017 perusteena olevat asiakirjat Etelä-Suomen aluehallintovirastolle.

TOIMINNAN LUPAVELVOLLISUUS
Ympäristönsuojelulain 29 §, liitteen 1 taulukon 1 kohta 13 g

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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LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n 1 momentti

LAITOSTA KOSKEVAT LUVAT
Uudenmaan ympäristökeskuksen Rosk’n Roll Oy Ab:lle myöntämä ympäristölupa No YS 794/15.6.2007, joka koskee Munkkaan jätekeskuksen
toimintaa.
Uudenmaan ympäristökeskuksen päätös No YS 1499/30.11.2009, joka
koskee ympäristölupapäätöksen No YS 794/15.6.2007 määräyksissä 59.
ja 60. velvoitetun jäteveden sekä pinta- ja pohjavesien tarkkailuohjelman
hyväksymistä.
Etelä-Suomen aluehallintoviraston 21.9.2011 Rosk’n Roll Oy Ab:lle antama
päätös luokan 3 sivutuotteita varastoivan väliasteen laitoksen hyväksymisestä.
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 14.3.2012 päivätty
hyväksyntä (dnro UUDELY 490/07.00/2010), joka koskee Munkkaan jätekeskuksen vesitarkkailuohjelman muutoksen hyväksymistä.
Etelä-Suomen aluehallintoviraston 27.7.2012 Rosk’n Roll Oy Ab:lle myöntämä ympäristölupa Nro 122/2012/1, joka koskee Uudenmaan ympäristökeskuksen 15.6.2007 antaman päätöksen No YS 794 määräysten muuttamista.
Etelä-Suomen aluehallintoviraston 12.7.2013 Rosk’n Roll Oy Ab:lle myöntämä ympäristölupa Nro 147/2013/1, joka koskee yhdyskuntajätteen paalaus- ja varastokentän rakentamista sekä kentällä harjoitettavaa paalausja välivarastointitoimintaa.
Etelä-Suomen aluehallintoviraston 16.9.2014 Rosk’n Roll Oy Ab:lle antama
päätös Nro 175/2014/1, joka koskee Munkkaan jätekeskuksen ympäristölupapäätöksessä No YS 794/15.6.2007 määrätyn lupamääräysten tarkistamisajan pidentämishakemuksen käsittelyn jättämistä sikseen.
Etelä-Suomen aluehallintoviraston 3.7.2015 Rosk’n Roll Oy Ab:lle antama
päätös Nro 169/2015/1, joka koskee Munkkaan jätekeskuksen kaatopaikan
pohjarakenteen toteutusta ja ratkaisua päätöksen noudattamisesta muutoksenhausta huolimatta. Päätöksestä on valitettu eikä se ole lainvoimainen.
Etelä-Suomen aluehallintoviraston 24.3.2016 Rosk’n Roll Oy Ab:lle antama
päätös Nro 67/2016/1, joka koskee biohajoavan ja muun orgaanista ainesta sisältävän jätteen sijoittamista Munkkaan kaatopaikalle sekä hakemusta
toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta.
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Etelä-Suomen aluehallintoviraston 21.11.2017 Rosk’n Roll Oy Ab:lle antama päätös Nro 220/2017/1, joka koskee Munkkaan jätekeskuksen ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamisasian käsittelyn jättämistä
sillensä.

VIREILLÄ OLEVA LUPA-ASIA
Etelä-Suomen aluehallintovirastossa on tullut vireille 22.12.2017 Rosk’n
Roll Oy Ab:n hakemus orgaanisen jätteen sijoittamisesta Munkkaan
jätekeskuksen kaatopaikalle sekä toiminnan aloittamislupahakemus
(ESAVI/12857/2017).

HAKEMUS
Kaatopaikkatoiminnan muuttamishakemus koskee nojaavaa kaatopaikkaa
ja jätteen hyödyntämistä kaatopaikkarakentamisessa. Lisäksi asiaan sisältyy hakemus aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta.

HAKEMUKSEN KÄSITTELY
Hakemusta ei ole kuulutettu.

RATKAISU
Hakemusasian käsittely jätetään sillensä.

RATKAISUN PERUSTELUT
Rosk’n Roll Oy Ab pyytää kirjeellään (saapunut 15.3.2018) Etelä-Suomen
aluehallintovirastoa rauettamaan Vaasan hallinto-oikeuden palauttaman
asian Munkkaan jätekeskuksen kaatopaikkatoiminnan muuttamisesta ja
toiminnan aloittamisluvasta.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 29, 34, 35, 190, 191, 205, 226, 229 §
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 1 §

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Tämän ympäristöluvan käsittelystä ei peritä maksua.
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Ympäristönsuojelulain 205 §:n mukaan lupahakemuksen käsittelystä peritään maksu, jonka suuruus määräytyy valtion maksuperustelain (150/1992)
perusteella. Aluehallintovirastojen maksuista vuonna 2018 annetun valtioneuvoston asetuksen (997/2017) 4 §:n 3 momentin mukaan muutoksenhaun johdosta tuomioistuimen uudelleen käsiteltäväksi palauttaman asian
maksusta vähennetään, mitä samassa asiassa aikaisemmin annetusta
päätöksestä on peritty. Ympäristöluvan nro 169/2015/1, 3.7.2015 käsittelystä on peritty 7 390 euroa. Kun asian käsittely jää sillensä, ei ympäristölupa-asian käsittely ole aiemmin lupa-asian vaatimaa työmäärää suurempi.

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös

Rosk’n Roll Oy Ab
Munkkaanmäki 51
08500 Lohja

Jäljennös päätöksestä sähköisesti
Lohjan kaupunginhallitus
Lohjan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen
Lohjan kaupungin terveydensuojeluviranomainen
Siuntion kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Suomen ympäristökeskus
Ilmoittaminen ilmoitustauluilla ja internetissä
Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaululla. Päätös kuulutetaan Lohjan kaupungin virallisella ilmoitustaululla. Päätös julkaistaan aluehallintoviraston internetsivuilla osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu.
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MUUTOKSENHAKU
Päätökseen saa käsittelymaksun osalta hakea muutosta Vaasan hallintooikeudelta valittamalla.
LIITE

Valitusosoitus

Päivi Vilenius

Jaakko Heinolainen

Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Päivi Vilenius. Asian on esitellyt
ympäristöylitarkastaja Jaakko Heinolainen.
Asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä sähköisestä hyväksymisestä
on asiakirjan viimeisellä sivulla.

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 18.5.2018.

Valitusoikeus

Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, sekä vaikutusalueella ympäristön-,
terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi
toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, sijaintikunta ja vaikutusalueen kunnat ja niiden ympäristönsuojeluviranomaiset, sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset 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
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virkaajan 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.
Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot
käyntiosoite:
postiosoite:
puhelin:
faksi:
sähköposti:
aukioloaika:
Oikeudenkäyntimaksu

Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
PL 204, 65101 Vaasa
029 56 42780
029 56 42760
vaasa.hao@oikeus.fi
klo 8–16.15

Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa
vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.
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