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ASIA

K&K Mustoset, avoin yhtiö. Romuajoneuvojen vastaanottoa ja esikäsittelyä koskevan
ympäristöluvan raukeaminen ja vakuuden vapauttaminen, Enonkoski

HAKIJA

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
PL 164
50101 MIKKELI

ASIAN VIREILLETULO
Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 17.3.2014. Hakemusta
on täydennetty 20.3.2014.
HAKEMUKSEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää, että aluehallintovirasto
päättää ympäristönsuojelulain 57 §:n mukaisesti, että K&K Mustoset, avoimen yhtiön
romuajoneuvojen vastaanottoa ja esikäsittelyä koskeva ympäristölupa raukeaa.
Aluehallintovirasto käsittelee muualla kuin laitoksessa syntyneiden vaarallisten jätteiden käsittelyä koskevan ympäristölupa-asian ympäristönsuojelulain 31 §:n 1 momentin ja ympäristönsuojeluasetuksen 5 §:n 1 momentin kohdan 13 f mukaan. Ympäristönsuojelulain 57 §:n 1 momentin mukaan lupaviranomainen käsittelee luvan raukeamista koskevan asian. Ympäristönsuojelulain 43 c §:n mukaan lupaviranomaisen
on hakemuksesta vapautettava vakuus, kun toiminnanharjoittaja on täyttänyt sille
säädetyt tai määrätyt velvoitteet.
HAKEMUS
Etelä-Savon ympäristökeskuksen K&K Mustoset, avoimelle yhtiölle 8.10.2008 myöntämä toistaiseksi voimassaoleva ympäristölupa koskee romuajoneuvojen vastaanottoja esikäsittelytoimintaa Enonkoskella osoitteessa Tuulenmäki 2.
Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus valvontaviranomaisena on tarkastuksella 3.12.2013 todennut, että ko. toiminta on loppunut. Tarkastukseen on osallistunut Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja luvanhaltijan lisäksi Enonkosken kunnan edustaja.
ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO
puh. 020 636 1030
Mikkelin päätoimipaikka
fax 015 760 0150
Maaherrankatu 16
www.avi.fi/ita
Mikkeli
kirjaamo.ita@avi.fi
Postiosoite: PL 50, 50101 Mikkeli

Joensuun toimipaikka
Torikatu 36
Joensuu

Kuopion toimipaikka
Hallituskatu 12–14
Kuopio
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HAKEMUKSEN KÄSITTELY
Asiassa ei ole hakemuksen luonteen vuoksi pyydetty lausuntoja.
ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU
Aluehallintovirasto päättää, että Etelä-Savon ympäristökeskuksen 8.10.2008 K&K
Mustoset, avoimelle yhtiölle myöntämä ympäristölupa Dnro ESA-2008-Y-131-111
raukeaa.
Ympäristöluvassa määrätty 1 500 euron pankkitakaus on palautettava K&K Mustoset,
avoimelle yhtiölle sen jälkeen kun valvontaviranomainen on uuden tarkastuskäynnin
yhteydessä varmistanut toiminnan loppumisen sekä todennut laitosalueen olevan ympäristöllisesti hyväksyttävässä kunnossa ja sen ettei vakuutta tarvitse käyttää jätteiden käsittelyyn eikä poiskuljetukseen.
RATKAISUN PERUSTELUT
Luvanmukainen toiminta on lopetettu luvanhaltijan ilmoittamien henkilökohtaisten syiden takia.
Toiminnalle ei ole tarpeen antaa erillisiä lopettamista koskevia määräyksiä.
SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET
Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 57 ja 90 §
KÄSITTELYMAKSU
Päätöksestä ei peritä käsittelymaksua.
Ympäristönsuojelulaki 105 §.
LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Jäljennös päätöksestä
K&K Mustoset, avoin yhtiö
Enonkosken kunnanhallitus
Enonkosken kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
Suomen ympäristökeskus (sähköisesti)
Ilmoittaminen ilmoitustaululla ja lehdissä
Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Itä-Suomen aluehallintoviraston Mikkelin
päätoimipaikan ilmoitustaululla ja päätöksestä kuulutetaan Enonkosken kunnan virallisella ilmoitustaululla.
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MUUTOKSENHAKU
Päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.

LIITTEET

Valitusosoitus

Ari Liimatainen

Keijo Lindberg

Asian on ratkaissut ympäristöylitarkastaja Ari Liimatainen ja esitellyt ympäristöylitarkastaja Keijo
Lindberg.

VALITUSOSOITUS

LIITE

Valitusviranomainen

Aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa
järjestyksessä kuin pääasiasta.

Valitusaika

Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää tämän päätöksen antopäivästä
sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy 6.5.2014.

Valitusoikeus

Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka
tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka sääntöjen mukaisella toiminta-alueella
kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, hankkeen sijaintikunta ja
muu kunta, jonka alueella hankkeen ympäristövaikutukset ilmenevät, valtion
valvontaviranomainen sekä hankkeen sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan
ympäristönsuojeluviranomainen ja muu asiassa yleistä etua valvova viranomainen.

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 aluehallintovirastolle
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava kaksin kappalein Itä-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.
Itä-Suomen aluehallintoviraston Mikkelin päätoimipaikan kirjaamon yhteystiedot
käyntiosoite:
Maaherrankatu 16, 50100 Mikkeli
postiosoite:
PL 50, 50101 Mikkeli
puhelin:
(vaihde) 029 501 6800
fax:
015 760 0150
sähköposti:
kirjaamo.ita@avi.fi
aukioloaika:
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.

