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ASIA

Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, Lohja.

LUVAN HAKIJA

Lassila & Tikanoja Oyj
PL 28
00440 Helsinki

TOIMINNAN SIJAINTI
Toiminnan suunniteltu sijaintipaikka on Lohjan kaupungissa Kirkniemen kylässä Destia Oy:n omistuksessa olevalla kiinteistöllä Louhosmäki 444-4141-202.

HAKEMUKSEN VIREILLETULO
Hakemus on tullut vireille Uudenmaan ympäristökeskuksessa 7.5.2004.

MERKINTÄ

Ympäristölupavirastot ja alueelliset ympäristökeskukset on lakkautettu
31.12.2009. Valtion aluehallinnon uudistamista koskevan lainsäädännön
voimaanpanosta annetun lain (903/2009) 4 §:n 1 momentin mukaan ympäristölupavirastoissa ja alueellisissa ympäristökeskuksissa vireillä olevat
asiat, jotka aluehallintovirastoista annetun lain (896/2009) nojalla kuuluvat
aluehallintovirastoille, siirtyvät 1.1.2010 vastaavalle alueellisesti toimivaltaiselle aluehallintovirastolle.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE
Kaatopaikalle ja jätteen laitos- ja ammattimaiselle hyödyntämiselle ja käsittelylle on oltava ympäristölupa ympäristönsuojelulain 28 §:n 1 momentin ja
2 momentin kohdan 4) sekä ympäristönsuojeluasetuksen 1 §:n 1 momentin
kohtien 13 d) ja 13 f) perusteella.
LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Ympäristönsuojeluasetuksen 5 §:n 1 momentin kohdat 13 d), 13 f) ja 13 g)
ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO
puh. 020 636 1040
fax 03 570 8002
kirjaamo.etela@avi.fi
www.avi.fi/etela

YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE
Helsingin toimipaikka
Asemapäällikönkatu 14
PL 115, 00231 Helsinki
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LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Ympäristönsuojeluasetuksen 5 §:n 1 momentin kohdat 13 d), 13 f) ja 13 g)

ALUETTA KOSKEVAT MUUT LUVAT
Lohjan ympäristölautakunta on myöntänyt 4.4.2002 maa-aineslain
(555/1981) 4 §:n mukaisen ottamisluvan Tieliikelaitos, Resurssipalveluille
ja Tiehallinto, Uudenmaan tiepiirille tiloille Louhosrinne RN:o 1:159 ja Louhosmäki RN:o 1:161 kymmenen vuoden ajaksi 700 000 m3:n määrälle kalliokiviainesta. Edellä mainituista tiloista on myöhemmin muodostettu tila
Louhosmäki RN:o 1:202.
Lohjan kaupungin ympäristölautakunta on myöntänyt 10.4.2002 Tieliikelaitos, Resurssipalveluille ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 §:n mukaisen
ympäristöluvan § 77, joka koskee kiviaineksen louhintaa, murskausta koskevan toiminnan muuttamista sekä asfalttiaseman toimintaa. Toimintaa
harjoittaa nykyisin Destia Oy. Destia Oy:n ympäristöluvan lupamääräysten
tarkistaminen on vireillä Lohjan kaupungin ympäristölautakunnassa.

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Lupahakemuksen täydennykset
Tieliikelaitos / Päällyste- ja ympäristöpalvelut on toimittanut Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskusta koskevan ympäristölupahakemuksen
Uudenmaan ympäristökeskukseen 7.5.2004 (Dnro UUS-2004-Y-209-111).
Luvan hakija toimitti 24.6.2004 ympäristökeskukselle tiedoksi ennakkoilmoituksen. Sen mukaan tarkoituksena on, että hakija vaihtuisi Rovlas
Oy:ksi. 26.7.2004 tuli tieto, että luvan hakija on Salvor Oy.
Salvor Oy ja Uudenmaan ympäristökeskus neuvottelivat hakemuksen täydentämisestä 1.9.2004. Salvor Oy lupasi täydentää koko hakemuksen.
Täydennystä ei kuitenkaan toimitettu, vaan asiasta neuvoteltiin uudelleen
27.3.2006. Tällöin sovittiin muun muassa, että asian käsittely keskeytetään
(vanhan) hakemuksen osalta. Lisäksi toiminnanharjoittaja kertoi uusista
suunnitelmistaan muun muassa eri käsittelymenetelmien suhteen.
16.5.2006 Salvor Oy:n edustaja totesi, että Ristenin pilaantuneiden maiden
käsittelykeskuksen ympäristölupahakemuksen täydennys on laadittu ja se
toimitetaan ympäristökeskukselle. Täydennystä ei kuitenkaan toimitettu.
Ympäristökeskus pyysi kirjeellään No YS 1113/6.9.2007 Salvor Oy:tä täydentämään ympäristölupahakemustaan sovitun mukaisesti. Täydennys
pyydettiin toimittamaan Uudenmaan ympäristökeskukselle 31.10.2007
mennessä. Muutoin asian käsittely raukeaa ympäristökeskuksessa.
Salvor Oy täydensi hakemusta 26.9.2007, jolloin hakemukselle annettiin
uusi diaarinumero (UUS-2007-Y-487-111).
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Salvor Oy:n / Lassila & Tikanoja Oyj:n luvan hakijan yhteyshenkilö ilmoitti
sähköpostitse 27.11.2007, että Salvor Oy:n hakemus Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen osalta muutetaan Lassila & Tikanoja Oyj:n
nimiin. Salvor Oy -nimen käyttö lopetetaan vuoden lopussa.
Uuden hakemuksen käsittely jatkui ensin Uudenmaan ympäristökeskuksessa ja 1.1.2010 lähtien käsittely jatkuu Etelä-Suomen aluehallintovirastossa diaarinumerolla ESAVI/160/04.08/2010.
Hakemuksesta tiedottaminen
Hakemusta (aikaisempi dnro UUS-2004-Y-209-111 ja myöhempi dnro
ESAVI/140/04.08/2010) ei ole ympäristönsuojelulain 38 §:n mukaisesti tiedotettu kuuluttamalla.
Lausunnot
Hakemuksesta (aikaisempi dnro UUS-2004-Y-209-111 ja myöhempi dnro
ESAVI/140/04.08/2010) ei ole ympäristönsuojelulain 36 §:n mukaisesti
pyydetty lausuntoja.
Hakijan kuuleminen ja vastine
Etelä-Suomen aluehallintovirasto tiedusteli sähköpostitse 10.2.2010 luvan
hakijan yhteyshenkilöltä, saako 7.5.2004 vireille tulleen hakemuksen (aikaisempi
dnro
UUS-2004-Y-209-111
ja
myöhempi
dnro
ESAVI/140/04.08/2010) rauettaa.
Luvan hakijan yhteyshenkilö ilmoitti 10.2.2010 sähköpostitse, että 7.5.2004
vireille tulleen hakemuksen saa rauettaa.
ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU
Ympäristölupahakemuksen (aikaisempi dnro UUS-2004-Y-209-111 ja
myöhempi dnro ESAVI/140/04.08/2010) käsittely raukeaa.

RATKAISUN PERUSTELUT
Aikaisempi 7.5.2004 Uudenmaan ympäristökeskuksessa vireille tullut ympäristölupahakemus (aikaisempi dnro UUS-2004-Y-209-111 ja myöhempi
dnro ESAVI/140/04.08/2010) on korvattu uudella ympäristölupahakemuksella (aikaisempi dnro UUS-2007-Y-487-111 ja myöhempi dnro
ESAVI/160/04.08/2010). Täten vanha hakemus voidaan rauettaa tarpeettomana. Uuden ympäristölupahakemuksen käsittely jatkuu Etelä-Suomen
aluehallintovirastossa.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET
Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 28, 31, 53, 54 ja 96 §
Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 1 ja 5 §
Valtion maksuperustelaki (150/1992)
Ympäristöministeriön asetus alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista
suoritteista (1387/2006, 1237/2003)
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Valtioneuvoston asetus aluehallintoviraston maksuista (1145/2009)
Laki aluehallintovirastoista (896/2009) 4 §
Laki valtion aluehallinnon uudistamista koskevan lainsäädännön voimaanpanosta (903/2009) 4 ja 5 §
KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Tämän ympäristöluvan käsittelystä perittävä maksu on 1 655,50 €, jonka
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus laskuttaa myöhemmin.
Käsittelymaksu määräytyy valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla
annetun aluehallintoviraston maksuja koskevan valtioneuvoston asetuksen
(1145/2009) mukaisesti. Asetuksen 7 §:n 2 momentin mukaan suoritteesta,
jota koskeva asia on tullut vireille ennen 1.1.2010, peritään maksu asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan. Tämän hakemuksen vireille tullessa voimassa olleen ympäristökeskuksen maksullisia suoritteita koskevan ympäristöministeriön asetuksen (1237/2003) liitteen mukaan, jos taulukon mukainen maksu olisi luvan käsittelyn vaatiman
työmäärän perusteella kohtuuttoman korkea, peritään asian käsittelystä
maksu, jonka suuruus on 38,50 euroa/h. Tämän hakemuksen käsittelyn
vaatima työmäärä on ollut 43 h.

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös

Lassila & Tikanoja Oyj
PL 28
00440 Helsinki

Jäljennös päätöksestä
Lohjan kaupunginhallitus
Lohjan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (sähköisesti)
Suomen ympäristökeskus (sähköisesti)
Ilmoittaminen ilmoitustauluilla
Päätöksestä kuulutetaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen ja Lohjan kaupungin ilmoitustauluilla.
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MUUTOKSENHAKU
Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.
Liite

Valitusosoitus

Pekka Häkkinen

Arja Johansson

Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Pekka Häkkinen ja esitellyt insinööri
Arja Johansson.
AJo/TS

VALITUSOSOITUS

LIITE

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 6.4.2010.

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 (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 Etelä-Suomen aluehallintovirastolle
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Etelä-Suomen aluehallintovirastolle sen ympäristölupavastuualueen Helsingin toimipaikkaan. 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.
Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen Helsingin toimipaikan yhteystiedot
käyntiosoite:
postiosoite:
puhelin:
telekopio:
sähköposti:
aukioloaika:
Oikeudenkäyntimaksu

Asemapäällikönkatu 14, 00520 Helsinki
PL 115, 00231 Helsinki
(vaihde) 020 636 1040
(09) 726 0233
kirjaamo.etela@avi.fi
klo 8 - 16.15

Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 89 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten
suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä
tapauksista, joissa maksua ei peritä.

