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ASIA

L&T Biowatti Oy:n Iisveden pellettitehtaan ympäristöluvan raukeaminen, Suonenjoki

HAKIJA

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
PL 2000
70101 Kuopio

LAITOS JA SEN SIJAINTI
L&T Biowatti Oy:n Iisveden pellettitehdas on ollut tarkoitus sijoittaa Suonenjoen kaupungin 11. kaupunginosaan kiinteistölle 778-11-1146-13 osoitteeseen Lautatarhantie
2, 77800 Iisvesi. Suonenjoen kaupunki omistaa laitoskiinteistön.
HAKEMISEN PERUSTE
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on valvontaviranomaisena
ympäristönsuojelulain 57 §:n mukaisesti todennut, että toimintaa tai sen aloittamisen
kannalta olennaisia toimia ei ole aloitettu viiden vuoden kuluessa ympäristöluvan
lainvoimaiseksi tulosta. Mainittu aika on kulunut Pohjois-Savon ympäristökeskuksen
laitoksen toiminnalle antaman ympäristöluvan lainvoimaiseksi tulosta.
LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Ympäristönsuojeluasetuksen 5 §:n 13 g) kohdan jätteen ammattimaisen tai laitosmaisen hyödyntämisen tai loppukäsittelyn, jossa hyödynnetään tai loppukäsitellään jätettä vähintään 10 000 tonnia vuodessa, lupa-asian ja ympäristönsuojelulain 57 §:n mukaisen luvan raukeamisen ratkaisee aluehallintovirasto.
ASIAN VIREILLE TULO
Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 12.5.2014.

ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO
Mikkelin päätoimipaikka
puh. 029 501 6800
Maaherrankatu 16
fax 015 760 0150
Mikkeli
www.avi.fi/ita
kirjaamo.ita@avi.fi
Postiosoite: PL 50, 50101 Mikkeli

Joensuun toimipaikka
Torikatu 36
Joensuu

Kuopion toimipaikka
Hallituskatu 12–14
Kuopio
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TOIMINTAAN LIITTYVÄT LUVAT JA PÄÄTÖKSET
Pohjois-Savon ympäristökeskus on myöntänyt pellettitehtaan toiminnalle ja betoni- ja
tiilijätteen hyödyntämiselle maarakentamisessa ympäristöluvan 24.7.2008 (Dnro
PSA-2008-Y-19-111).
Päätöksen määräys 7.3.8 koskee toiminnan lopettamista:
”Toiminnan lopettamisesta on ilmoitettava viimeistään kuusi kuukautta aiemmin
Pohjois-Savon ympäristökeskukselle. Tällöin tulee esittää ympäristökeskuksen
hyväksyttäväksi yksityiskohtainen suunnitelma maaperänsuojelua sekä jätehuoltoa koskevista ja muista toiminnan lopettamiseen liittyvistä toimimista ja lopettamisen jälkeisestä ympäristön tilan tarkkailusta.”
TOIMINTA KIINTEISTÖLLÄ
Laitoskiinteistöllä on hyödynnetty alueen viereltä puretun pajarakennuksen betoni- ja
tiiliaineksia 400 tonnia. Pulveroitu jätemateriaali on sijoitettu laitosalueen keskelle tontin rakennekerroksiin.
Tontille on rakennettu tehdashalli. Pellettitehtaan toimintaa ei ole aloitettu.
ASIAN KÄSITTELY
Asianosaisten kuuleminen
Ympäristöluvan haltijaa on kuultu ilmoituksen johdosta kirjeitse. Ympäristön asianosaisten kuulemista ei ole katsottu tarpeelliseksi.
Ympäristöluvan haltija ei ole jättänyt vastinetta.

ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU
Itä-Suomen aluehallintokeskus rauettaa Pohjois-Savon ympäristökeskuksen
24.7.2008 L&T Biowatti Oy:n Iisveden pellettitehtaan toiminnalle antaman ympäristöluvan Dnro PSA-2008-Y-19-111.
RATKAISUN PERUSTELUT
Ympäristöluvan myöntänyt viranomainen voi päättää luvan raukeamisesta, mikäli
toiminnanharjoittaja ilmoittaa, että toiminta on keskeytetty pysyvästi. Toimivaltainen
lupaviranomainen on jätteiden käsittelyn lupa-asiassa ollut vuoden 2009 loppuun
saakka ympäristökeskus ja hallinnonuudistuksesta johtuen vuoden 2010 alusta alkaen toiminnan lupa-asian käsittelee aluehallintovirasto.
Betoni- ja tiilijätettä on hyödynnetty tontin rakentamisessa. Tontti on kaavoitettu teollisuus- ja varastorakennusten alueeksi. Jätteiden käyttö tontin rakenteisiin ei vaikuta
alueen kaavan mukaiseen jatkokäyttöön.
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Pellettitehtaan toimintaa ei ole aloitettu viiden vuoden kuluessa ympäristöluvan lainvoimaiseksi tulemisesta. Ympäristöluvassa määrättyä suunnitelmaa lopettamisen jälkeisistä toimista ei ole tarpeen esittää valvovalle viranomaiselle, joka vuoden 2010
alusta alkaen on ollut Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Luvan
rauettamiselle ei ole esteitä.
PÄÄTÖKSEN TOIMEENPANO
Päätöstä voidaan noudattaa, kun se on saanut lainvoiman. Ympäristöluvanvaraista
toimintaa ei saa aloittaa kiinteistöllä ilman uutta lupakäsittelyä.
SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET
Ympäristönsuojelulaki 57 § 1 momentti kohta 1)
KÄSITTELYMAKSU
Maksua ei peritä viranomaisen aloitteesta vireille pannun asian käsittelystä.
Ympäristönsuojelulaki 105 § 2 momentti

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Tiedoksi

L&T Biowatti Oy
Suonenjoen kaupunginhallitus
Suonenjoen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen
Suomen ympäristökeskus (sähköisesti)

Päätöksestä ilmoittaminen
Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Itä-Suomen aluehallintoviraston Mikkelin
päätoimipaikan ilmoitustaululla ja päätöksestä kuulutetaan Suonenjoen kaupungin virallisella ilmoitustaululla.
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MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen haetaan muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen.
Valitusosoitus on liitteenä.

Ahti Itkonen

Raili Pärjälä

Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Ahti Itkonen ja sen on esitellyt ympäristöylitarkastaja Raili Pärjälä.

VALITUSOSOITUS

LIITE

Valitusviranomainen

Aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta.

Valitusaika

Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää tämän päätöksen antopäivästä
sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy 8.8.2014.

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 (faksilla 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 lähettää myös faksina tai sähköpostilla, jolloin 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:
postiosoite:
puhelin:
faksi:
sähköposti:
aukioloaika:
Oikeudenkäyntimaksu

Maaherrankatu 16, 50100 Mikkeli
PL 50, 50101 Mikkeli
(vaihde) 029 501 6800
015 760 0150
kirjaamo.ita@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.

