ROVANIEMEN KAUPUNKI
YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAINEN
PL 8216
96101 ROVANIEMI
Puh. 016 - 3221

PÄÄTÖS ympäristöluvan rauettamisesta
Ylitornio
Päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella 1.4.2020

ASIA
Päätös ympäristöluvan rauettamisesta.

RAUETETTAVA PÄÄTÖS
Ylitornion kunnan perusturvalautakunnan päätös 28.10.2008, § 70 (antopäivä 10.11.2008).
Päätöksellä on myönnetty Ylitornion kunnan Tekniselle toimelle lupa jätevesilietteen
aumakompostointiin Kopanmäen suljetulla kaatopaikalla kiinteistöillä 976-401-9-66 ja
976-401-10-9.

VIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Ympäristönsuojelulain 88 §:n mukaan lupaviranomainen voi päättää, että voimassa oleva
ympäristölupa raukeaa jos toiminnanharjoittaja on ilmoittanut, että toiminta on lopetettu.
Valtioneuvoston asetuksen ympäristönsuojelusta pykälän 2 kohdan 12 f mukaan kunnan
ympäristönsuojeluviranomainen on lupaviranomainen jätteen käsittelyä koskevassa asiassa
silloin kun käsiteltävän jätteen määrä on enintään 20 000 tonnia vuodessa.
Rovaniemen kaupungin ja Ylitornion kunnan välisen sopimuksen mukaan Rovaniemen
kaupungin
ympäristönsuojeluviranomainen
hoitaa
Ylitornion
kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävät.

NYKYINEN TOIMINTA
Jätteiden sijoittaminen Kopanmäen kaatopaikalle on päättynyt 2000-luvun alkupuolella ja
Lapin ely-keskus on hyväksynyt kaatopaikan sulkemistyöt syksyllä 2008. Kaatopaikan
sulkemisen jälkeen Ylitornion kunnan Tekninen toimi aloitti, sille myönnetyn
ympäristöluvan nojalla, jätevedenpuhdistamolla syntyvän lietteen aumakompostoinnin
suljetun kaatopaikan jätetäytön päällä.
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Jätevesilietteen toimittaminen alueelle on päättynyt syksyllä 2017. Alueella tuolloin olleet
lietemassat on kompostoitu ja komposti sekä pintamaakasat levitetty kaatopaikan
pintakerrokseen kesällä 2019. Jätevesiliete on syksystä 2017 alkaen toimitettu
käsiteltäväksi Perämeren Jätehuolto Oy:lle.

ASIAN VIREILLETULO
Toiminnanharjoittaja on jättänyt lupaviranomaiselle ympäristöluvan lupamääräysten
tarkistamista koskevan hakemuksen mutta ilmoittanut sittemmin suullisesti lopettavansa
kompostointitoiminnan alueella ja pyytänyt asian käsittelyn keskeyttämistä. Kirjallinen
ilmoitus hakemusasian keskeyttämisestä ja toiminnan lopettamisesta on saapunut
4.10.2019.

ASIAN KÄSITTELY
Asianosaisten kuuleminen
Rauettamisasian vireilläolosta ei ole ollut tarpeen kuuluttaa tai kuulla asianosaisia.
Tarkastukset
Rovaniemen kaupungin ja Lapin ely-keskuksen tarkastajat ovat tehneet alueelle yhdessä
tarkastuksen 12.6.2019. Lapin ely-keskus on laatinut tarkastuksesta 26.6.2019 päivätyn
tarkastuskertomuksen.
Lausunnot
Rauettamisasian johdosta on pyydetty Lapin ely-keskuksen lausunto. Lausunnossaan
ely-keskus toteaa, että se toimii Kopanmäen suljetun kaatopaikan ja sen jälkitarkkailun
valvontaviranomaisena. Laitokselle 12.6.2019 tehdyn tarkastuskäynnin yhteydessä
annettiin tarkastuskertomukseen kirjatut määräykset tarpeellisista toimenpiteistä, jotka tuli
saattaa valmiiksi 30.9.2019 mennessä. Kunnasta 12.12.2019 saadun tiedon mukaan
vaaditut toimenpiteet on tehty määräajassa lukuunottamatta saostusaltaan ruoppausta,
joka tehdään joulukuun 2019 lopulla. Lapin ely-keskuksen näkemyksen mukaan lietteen
kompostointitoiminta voidaan katsoa kokonaan päättyneeksi, joten ympäristölupa on
mahdollista rauettaa. Kopanmäen suljetun kaatopaikan ympäristötarkkailua tulee jatkaa
voimassa olevan jälkihoitovelvoitteen tarkkailusuunnitelma mukaisesti.

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN RATKAISU
Ympäristölautakunta päättää, että Ylitornion kunnan perusturvalautakunnan päätös
28.10.2008, § 70 (antopäivä 28.10.2008) raukeaa. Suljetun kaatopaikan jälkitarkkailua tulee
jatkaa Lapin ely-keskuksen hyväksymän tarkkailusuunnitelman mukaisesti.
Ratkaisun perustelut
Ympäristönsuojelulain mukaan lupaviranomainen voi päättää, että ympäristölupa raukeaa
jos toiminnanharjoittaja ilmoittaa, että toiminta on lopetettu.
Jätevedenpuhdistamolta kerättävä liete on syksystä 2017 alkaen toimitettu käsiteltäväksi
toisaalle, asianmukaisen luvan omaavalle käsittelijälle. Syksyllä 2017 alueella olleiden
kompostiaumojen osalta Lapin ely-keskus on tarkastusmuistiossaan 29.6.2019 todennut,
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että Kopanmäen suljettua kaatopaikkaa koskevan vuoden 2018 velvoitetarkkailuraportin
perusteella vanhojen aumojen kompostointia ei ole enää tarpeen jatkaa. Kompostiaumat
samoin kuin muut alueella olevat maakasat on edellytetty sekoitettavan tukiaineeseen ja
levitettävän kaatopaikan päälle noin 1 metrin vahvuiseksi kerrokseksi. Päällimmäiseksi
kerrokseksi on määrätty ajettavan noin 1 metrin paksuinen silttimoreenikerros sade- ja
sulamisvesien imeytymisen estämiseksi. Em. toimenpiteet on tullut toteuttaa 30.9.2019
mennessä.
Lapin ely-keskuksen asiassa antaman lausunnon mukaan vaaditut toimenpiteet on
toteutettu kesän 2019 aikana. Edellä kerrotun perusteella lupaviranomainen katsoo
kompostointitoiminnan päättyneen ja tarpeelliset jälkihoitotyöt tehdyksi. Ympäristölupa
voidaan rauettaaa eikä lupaviranomaisella ole tarpeen antaa asiassa toiminnan
lopettamiseen liittyviä määräyksiä.

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Asian käsittelystä perittävä maksu on 180,00 €.
Maksu
määräytyy
ympäristölautakunnan
13.12.2017
ympäristönsuojeluviranomaisen taksan liitteen 1 mukaisesti.

(194

§)

hyväksymän

PÄÄTÖKSEN TIEDOKSIANTO
Päätös
Ylitornion kunta, Tekninen toimi
Jäljennös päätöksestä
Lapin ely-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue (sähköisesti)
Ylitornion kunta, terveydensuojeluviranomainen (sähköisesti)
Päätöksen tiedoksiantaminen
Päätös annetaan tiedoksi Ylitornion kunnan verkkosivuilla julkaistavalla kuulutuksella:
(https://ylitornio.fi/kunta-info/kunnan-ilmoitukset/julkisten-kuulutusten-ilmoitustaulu/).
Kuulutus ja päätös pidetään verkkosivuilla nähtävillä 1.4.—8.5.2020 välisenä aikana.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 88, 96, 190 §
Ympäristölautakunnan 13.12.2017 (194 §) hyväksymä ympäristönsuojeluviranomaisen taksa

MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen ja päätöksen käsittelystä määrättyyn maksuun saa hakea muutosta
valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on pöytäkirjanotteen liitteenä.
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