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Ympäristöluvan rauettaminen kiinteistöllä 286-420-3-76
1355/11.01.00.00/2020
Selostus ja perustelut

YMPÄRISTÖLUPA
Anjalankosken kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta on kokouksessaan 20.5.1997 (§ 86) myöntänyt ympäristölupamenettelylain mukaisen
toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan Lappeenrannan KTK
Oy:lle koskien murskausasemaa, joka sijaitsee Kouvolan kaupungin
Ruotilan kylässä tilalla Peltoniemi 286-420-3-76, osoitteessa
Ruotilantie 832, 46730 Ruotila. Karelia Granit Oy:n louhosalueelle
sijoitetetun murskausaseman tarkoituksena on ollut murskata
louhinnassa syntynyttä sivukiveä. Tällä hetkellä luvanhaltija on Läänin
Kuljetus Oy.
Luvanhaltija
Läänin kuljetus Oy
Reunakatu 50
53500 Lappeenranta
Puh: 020 122 4380
Y-tunnus: 0141217-0
Yhteyshenkilö: xxxxxxxxxxxxxx, puh. 040 487 4726,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kiinteistön omistaja
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
YMPÄRISTÖLUVAN RAUKEAMINEN
Kouvolan ympäristönsuojeluviranomainen laittaa vireille asian ympäristönsuojelulain (527/2014) 88 § 1 mom. mukaisesta ympäristöluvan
raukeamisesta, kun toiminta on lopetettu. Ympäristöluvan haltija EteläKarjalan KTK Oy (aputoiminimi) on aikaisemmin 15.1.2010 toimittanut
Kouvolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle kirjallisen
ilmoituksen murskaustoiminnan loppumisesta ko. alueella. Mahdollisen
kiven murskaamisen aloittamisen varalta murskauksen ympäristölupaa
ei kuitenkaan tällöin ole katsottu tarpeelliseksi rauettaa. Nyt kiinteistöllä
on tarkoitus lopettaa kaikki louhimoon liittyvä toiminta 31.12.2020
mennessä, ja sitä varten kiinteistöllä on vireillä Karelia Granit Oy:n
jättämä maa-aineslupahakemus alueen maisemoimiseksi.
LUPAVIRANOMAINEN
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee murskaamon
ympäristölupa-asian ympäristönsuojeluasetuksen 2 § 2 mom. kohdan
6 b mukaan.
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ASIAN KÄSITTELY
Asian käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulain 96 §:ssä
säädetään.
Ympäristöluvan raukeamisesta on kuulutettu Kouvolan kaupungin
sähköisellä ilmoitustaululla 24.4.–25.5.2020 välisenä aikana.
Tiedottamista muilla tavoin ei ole katsottu tarvittavan, koska asia ei
vaikuta muuhun kuin luvanhaltijan oikeuteen tai etuun. Koska
valvontaviranomaisen tiedossa ei ole, että alueella olisi ollut
murskaustoimintaa ja asian merkityksen ollessa vähäinen, luvan
rauettamisesta ei ole katsottu olevan tarpeen pyytää lausuntoja eikä
kuulla naapureita asian selvittämiseksi tai yleisen edun valvomiseksi.
Asian johdosta ei ole jätetty muistutuksia tai mielipiteitä.
Alueella ei katsota tarpeelliseksi tehdä erillistä lopputarkastusta, koska
alueella on valvontaviranomaisen toimesta tehty maa-ainesluvan
edellyttämiä tarkastuksia, eikä niiden yhteydessä ole ollut havaittavissa
murskaukseen liittyvää toimintaa.
RATKAISU YMPÄRISTÖLUVAN RAUKEAMISESTA
Ympäristönsuojelulain 88 §:n mukaan lupaviranomainen voi päättää
luvan raukeamisesta. Koska toiminta on lopetettu, myönnetystä
ympäristöluvasta tehdään raukeamispäätös.
Ympäristöluvassa toiminnan lopettamisesta ei ole annettu määräyksiä,
eikä niiden antaminen ole myöskään raukeamispäätöksessä tarpeen.
SOVELLETUT SÄÄDÖKSET
Ympäristönsuojelulaki (527/2014)
Ympäristönsuojeluasetus (713/2014)
Päätös

Päätän, että Lappeenrannan KTK Oy:lle 20.5.1997 (§ 86) myönnetty
ympäristölupa murskausaseman sijoittamiseen tilalle Peltoniemi
286-420-3-76 raukeaa. Päätös tulee voimaan heti, kun se saa
lainvoiman.
KÄSITTELYMAKSU
Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on hyväksynyt
ympäristönsuojeluviranomaisen taksan 8.5.2018 (§ 50). Taksa on tullut
voimaan 1.6.2018. Asian käsittelystä (päätös luvan raukeamisesta)
veloitetaan taksan mukaisesti 70 €/h. Asian valmisteluun on käytetty
aikaa 2 tuntia, joten luvanhaltijalta peritään asian käsittelystä yhteensä
140 €.
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MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallintooikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.
Päätösvallan peruste

Rakennus- ja ympäristölautakunta on päätöksellään 25.3.2020 § 35
delegoinut ympäristöjohtajalle päätösvallan ratkaista ympäristölupaa
koskeva asia vallitsevien poikkeusolojen ajaksi.

Kati Halonen
Vs. ympäristöjohtaja
*** Tämä päätös on allekirjoitettu sähköisesti ***
Lisätietoja

Ympäristötarkastaja Ulla Rantanen, puh. 020 615 8085,
ulla.rantanen2(a)kouvola.fi

Jakelu

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös kirjallisena
Luvanhaltija
Kiinteistön omistaja
Päätös sähköpostilla
Karelia Granit Oy
Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Ympäristö ja
luonnonvarat -vastuualue
Ilmoittaminen internetissä
Päätöksestä kuulutetaan Kouvolan kaupungin internetsivuilla
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HALLINTOVALITUS
Ympäristönsuojelulain mukaiset asiat
Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.
Valitusoikeus
Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, rekisteröity yhdistys tai säätiö,
jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun
taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toimintaalueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät,
toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan
ympäristövaikutukset ilmenevät, valtion valvontaviranomainen sekä
toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan
ympäristönsuojeluviranomainen ja asiassa yleistä etua valvova
viranomainen.
Valitusaika Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan
viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta
näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä
sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon
päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä
arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusviranomainen
Valitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle.
käyntiosoite:
postiosoite:
puhelin:
faksi:
sähköposti:
aukioloaika:

Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
PL 204, 65101 Vaasa
029 56 42780
029 56 42760
vaasa.hao@oikeus.fi
klo 8–16.1

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
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päätös, johon haetaan muutosta
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava
myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut
tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa
tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan
myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella,
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai
eheyttä ole syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä:
•
•
•

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu
selvitys valitusajan alkamisesta
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä
oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään tuomioistuinmaksulaissa
1455/2015 ja oikeusministeriön asetuksessa 31.12.2018/1383. Maksu
on 260 euroa. Tuomioistuinmaksulain 9 §:n mukaan
oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa
valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.
Pöytäkirja

Päätöksestä ja sen liitteistä voi pyytää kopioita Kouvolan kaupungin
kirjaamosta.
Postiosoite:
Katuosoite:
Sähköpostiosoite:
Puhelinnumero:
Aukioloaika:

PL 85, 45101 Kouvola
Torikatu 10, 3 krs. Kouvola
kirjaamo@kouvola.fi
020 615 4003 tai 020 615 4801
ma-pe klo 9.00-15.00
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Valitusaika päättyy 3.7.2020
Pöytäkirjan nähtäville asettaminen
Pöytäkirja on julkaistu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 27.5.2020
Päätöksen toimittaminen asianosaiselle
Päätös on lähetetty kirjeellä seuraavasti:
Läänin Kuljetus Oy
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Päätös on lähetetty sähköpostilla seuraavasti:
Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Kymen Granite Oy
Päätöksen lähettämispäivä: 27.5.2020
Lähettäjä: hallintosihteeri Kirsi Kaalinpää

