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Päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella 9.6.2022.

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS NAPAPIIRIN KULJETUS OY
ASIA

Päätös ympäristönsuojelulain 35 §:n mukaisesta lupahakemuksesta:
Puhtaiden kaivuumaiden vastaanotto ja luvitus, maankaatopaikka kiinteistölle:
273-401-13-195 Killeröautto II.

LUVAN HAKIJA
Napapiirin Kuljetus Oy
Marttiinintie 10
96300 Rovaniemi
LUPAHAKEMUS
Ympäristölupahakemus koskee puhtaiden kaivuumaiden vastaanottoa ja läjitystä
suunnitellulla Kolarin kunnassa sijaitsevalle läjitysalueella, osoite Pellontie 13 – 15
Kolari. Lupaa haetaan 1.68 hehtaarin alueelle ja 30 000 m3 pilaantumattomille maille. Alue sijoittuu n. 2 km Kolarin kuntakeskuksesta itään, Pellontien (VT21) länsipuolelle.
Kohteen koordinaatit kartalla:
N 7471015
E 363250
ETRS-TM35FIN
LUVAN HAKEMISEN PERUSTE
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 § mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan on oltava lupa. YSL liite 1 taulukko 2 kohta 13F mukaan jätteen ammattimainen tai laitosmainen käsittely, maankaatopaikkatoiminta mukaan
lukien, on ympäristöluvanvaraista toimintaa.
LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Ympäristönsuojeluasetuksen mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ratkaisee alle 50 000 tonnin vuotuiselle jätemäärälle mitoitetun maankaatopaikan ympäristölupa-asian. (YSL 27 §, YSA 2 §).
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Kolarin kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Rovaniemen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen. Rovaniemen kaupungin hallintosäännön mukaan Rovaniemen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena toimii ympäristölautakunta.
LUPAHAKEMUKSEN VIREILLETULO
Lupahakemus on tullut vireille 19.01.2022.
TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE
Luvanhaltijalla ei ole aiempaa lupaa alueelle. Luvanhaltija omistaa alueen.
Lupahakemuksen mukaisella alueella on voimassa oleva Tornionjoen- Muonionjoen
osayleiskaava Kolarin maa- ja metsätalousvaltaisella alueella (M4509). Kaavamerkinnän mukaan ”merkinnällä osoitetaan pääasiassa maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitettuja alueita, joita voidaan käyttää pääasiallista käyttötarkoitusta sanottavasti
haittaamatta ja luonnetta muuttamatta myös muihin tarkoituksiin.
LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ
Hakemuksen mukainen alue sijaitsee Kolarin kunnan keskustan itäpuolella Killeröautossa kiinteistöllä 273-401-13-195, Pellontien länsipuolella, n. 2 km Kolarin keskustan
itäpuolella. Alue on metsätalousmaaksi ojitettua suota. Alueelle on kulku Pellontieltä.
Lähin vesistö on Muonionjoki 1.6 km luoteeseen.
Alue ei sijaitse pohjavesialueella. Alue ei sijoitu asutuksen läheisyyteen, lähin asutus
pihapiireineen on n. 1 km luoteeseen kohteesta
LAITOKSEN TOIMINTA
Maankaatopaikalla käsitellään pilaantumattomia pintamaita. Läjitettävien maamassojen kokonaismäärä on 30 000 m3. Läjitysalue on 1.68 hehtaaria. Vuotuinen läjitysmäärä vaihtelee huomattavasti. Keskimäärin alueelle levitetään massoja n. 5000 m3
/vuosi. Tällä hetkellä alue on metsätalouskäytössä ja maanpinnantaso on keskimäärin
korkeudella +149.50 – 150.30 metriä N2000 korkeusjärjestelmässä. Läjitys toteutetaan poistamalla ensin puusto. Toteutus tapahtuu suunnitelmakartan mukaisesti ja
ylin läjityskorkeus on +152 metriä. Pellontien (VT21) tienpinnan korkeustaso on n.
+151.80 metriä läjitysalueen kohdalla. Läjitysalueella nykyinen maanpinnan taso
nousee noin 2 – 2.5 metriä. Läjitystoiminnan edetessä valmis läjitystäyttö muotoillaan tasaiseksi, jottei alueelle muodostu kuoppia tai lammikoita. Läjitystoiminnan
päätyttyä alue palautetaan metsätalouskäyttöön luontaisella metsittymisellä ja tarvittaessa istuttamalla alueelle ominaisia puuntaimia.
Läjitettävät ainekset ovat luonnonmaata ja maa-ainesten kelpoisuus tarkastetaan aistinvaraisesti ja silmämääräisesti. Mikäli tarkastuksessa havaitaan että maaaineskuorma on mahdollisesti pilaantunutta, kyseinen maa-aineskuorma palautetaan
alkuperäiselle luovuttajalle tai toimitettavaksi laitokselle, joka voi sen vastaanottaa
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lupaehtojensa mukaisella tavalla. Alueelle tuotavia maa-aineksia käsitellään tarvittaessa seulomalla.
Läjitysalueen toiminta-aika on arkisin klo 6.00 – 20.00 ja lauantaisin 8.00 – 18.00.
HAKIJAN SELVITYS YMPÄRISTÖKUORMITUKSESTA JA SEN RAJOITTAMISESTA
Jätevedet ja päästöt maaperään, pohja- ja pintavesiin vesiin ja viemäriin
Toiminnassa ei synny jätevesiä eikä päästöjä pinta- tai pohjavesiin. Alueen sadevedet
valuvat ympäröivälle metsämaalle siltä osin kun eivät imeydy maaperään.
Melu ja tärinä
Alueen välittömässä läheisyydessä ei ole vakituista tai loma-asutusta. Melu ja tärinä
ovat toiminnan aikaisia, ei pysyvää. Melun arvioidaan olevan saman laista kuin Pellontien liikennemelun. Melun leviämistä tarkkaillaan toiminnan aikana aistinvaraisesti.
Päästöt ilmaan
Toiminnasta ei aiheudu merkittävässä määrin päästöjä ilmaan. Maa-ainesten purku
ja liikuttelu sekä läjitys voi aiheuttaa pölypäästöjä. Ne estetään tarvittaessa kastelulla.
Jätteet, niiden käsittely ja hyödyntäminen
Toiminnassa ei synny jätteitä
VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN
Alueella käytettävät työkoneet ovat uudehkoja, määräaikaishuollettuja niiden aiheuttamat päästöt ovat vuositasolla niin vähäiset, etteivät ne aiheuta muutoksia yleiseen viihtyvyyteen tai terveyteen.
Hakemuksen mukaan pöly, melu ja tärinä lähimmällä asuinalueella jäävät alle rajatai ohjearvojen. Toiminnoilla ei ole merkittävää vaikutusta yleiseen viihtyvyyteen tai
ihmisten terveyteen. Toiminnoilla ei ole haitallista vaikutusta luonnonsuojeluarvoihin
tai rakennettuun ympäristöön. Ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia seurataan päivittäin ja mahdolliset havainnot vaikutuksista kirjataan työmaapäiväkirjaan. Toiminnalla
ei ole haitallisia päästöjä veteen eikä louhittava kiviaines ei sisällä haitallisia mineraaleja tai alkuaineita. Ilmaan johtuvista päästöistä ei ole haitallista vaikutusta ympäristölle. Polttoaine- ja öljypäästöt torjuen ei toiminnasta aiheudu haitallisia vaikutuksia
maaperään tai pohjaveteen.
TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU SEKÄ RAPORTOINTI
Toiminnan käyttötarkkailuna suoritetaan silmämääräistä havainnointia polttoainetai öljypäästöistä. Silmämääräisen tarkkailun lisäksi ei ole erillistä päästö- tai vaikutustarkkailua. Polttoaine- tai öljypäästöistä raportoidaan viranomaisille sekä palo- ja
pelastusviranomaiselle.
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POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN
Toiminnan riskeinä ovat polttoaine- ja öljypäästöt konerikkojen tai onnettomuuksien
seurauksena. Tätä ehkäistään tarkkailemalla koneita. Lisäksi on riskinä luvattomien
kuormien tuonti alueelle. Alue pidetään puomilla lukittuna. Mahdollisista ympäristövahingoista ilmoitetaan Kolarin kunnan palo- ja pelastusviranomaisille. Vahingon ehkäiseviin toimenpiteisiin ryhdytään välittömästi. Alueelle on kulku Pellontieltä yksityisliittymästä.
ASIAN KÄSITTELY
Lupahakemuksesta tiedottaminen
Ympäristölupa-asian vireilläolosta on kuulutettu Kolarin kunnan sähköisellä ilmoitustaululla kolari.fi 17.2.2022 –28.3.2022 välisenä aikana. Ilmoitus hakemuksen vireilläolosta on julkaistu Luoteis-Lappi-lehdessä 17.2.2022. Asian vireilläolosta on erikseen
annettu tieto niille, joita asian on katsottu erityisesti koskevan. Hakemusasiakirjat
ovat kuulutusaikana olleet nähtävillä Kolarin kunnan sähköisellä ilmoitustaululla
osoitteessa www.kolari.fi.
Rovaniemen kaupungin terveydensuojeluviranomaisen lausunto
Ympäristöterveydenhuolto katsoo, ettei asiassa ole lausuttavaa.
Muistutukset ja mielipiteet
Hakemuksesta ei ole annettu muistutuksia tai mielipiteitä.
YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN RATKAISU
Rovaniemen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen myöntää Napapiirin Kuljetus
Oy:lle ympäristöluvan maa-aineksen kaatopaikalle kiinteistölle 237-401-13-195 Killeröautto II. Toiminnassa on noudatettava tässä päätöksessä annettuja lupamääräyksiä
ja toissijaisesti hakemuksessa ilmoitettuja asioita, jos niistä ei ole lupamääräystä.

LUPAMÄÄRÄYKSET
Toimintaa koskevat yleiset lupamääräykset
1. Alueelle saa sijoittaa enintään 30 000 m3 puhdasta maa-ainesta. Läjityskorkeus on
+ 152 metriä.
Alueelle ei saa sijoittaa mitään muuta jätettä, pilaantunutta maata tai rakennusten
purkujätettä.
2. Maankaatopaikkaa saa käyttää arkipäivisin klo 07.00 – 18.00.
Päästöjä ilmaan sekä melua ja tärinää koskevat lupamääräykset
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3. Toiminnassa syntyvän melun A-painotettu keskiäänitaso (LAeq) ei saa ylittää lähimmissä häiriytyvissä kohteissa ulkona piha-alueella mitattuna päivällä (klo 07:00–
22:00) 55 dB eikä yöllä (klo 22:00–07:00) 50 dB. Loma-asumiseen käytettävillä alueilla melun A-painotettu keskiäänitaso ei saa ylittää päivällä 45 dB ja yöllä 40 dB. (YSL 52 §,
VNA 713/2014 15 §, NaapL 17 § VNA 800/2010 7 §)

Maa-aineksen läjitys tulee toteuttaa niin, ettei työ tai ottoalue aiheuta turvallisuusriskiä alueella liikkuville ja että toiminnasta aiheutuva melu ja tärinä jäävät mahdollisimman pieneksi. Työ toteutuksessa tulee noudattaa asiaa koskevaa lainsäädäntöä.
.(YSL 52, 62 §, VNA 713/2014 15 §)
4. Toiminnasta ei saa aiheutua pölyhaittaa. Pölyn leviäminen ympäristöön on tarvittaessa estettävä kastelulla, toimintojen sijoittelulla, teknisillä ratkaisuilla tai muilla
parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaisilla menetelmillä. Ellei haitallista pölyämistä voida muutoin estää, pölyä aiheuttava toiminta on keskeytettävä. (MAL 11 §, MAA 6 §,
VNA 800/2010 4 §, YSL 7, 52 §, VNA 713/2014 15 §, NaapL 17 §, JL 13 §)

Ajoneuvojen kuormien ja alueelle johtavien teiden pölyäminen on tarvittaessa estettävä siten, ettei toiminnasta aiheudu pölyhaittaa (esim. kastelemalla). (VNA 800/2010 4 §,
YSL 7, 52 §, VNA 713/2014 15 §, NaapL 17 §)

Lupaviranomainen voi tarvittaessa velvoittaa toiminnanharjoittajan suorittamaan
hiukkasmittauksia ja antaa hiukkaspäästöjen alentamista koskevia lisämääräyksiä.
(VNA 800/2010 13 §, YSL 7, 52, 62 §, VNA 713/2014 15 §, NaapL 17 §)

Päästöjä maaperään ja pohjaveteen koskevat lupamääräykset
5. Öljytuotteiden ja muiden ympäristölle haitallisten aineiden pääsy alueen maaperään ja pohjaveteen on estettävä. (MAL 11 §, MAA 6 §, VNA 800/2010 9 §, YSL 7, 16, 17, 52 §, VNA 713/2014
15 §) . Alueella poltto- ja voiteluaineiden käsittely on tehtävä huolellisesti siten, ettei
aiheudu ympäristöön kohdistuvia päästöjä.
Koneiden ja laitteiden huoltoa sekä välttämättömiä korjaustoimenpiteitä tehtäessä
on huolehdittava siitä, että polttoaineita tai muita pilaantumisen vaaraa aiheuttavia
aineita ei pääse maaperään tai pohjaveteen. (YSL 7, 16, 17, 52 ja 66 §, JL 13 ja 72 §)
Jätehuoltoa koskevat lupamääräykset
7. Toiminnanharjoittajan on järjestettävä toiminta-alueen jätehuolto siten, että jätteistä tai jätehuollosta ei aiheudu maaperän, pintavesien tai kaivojen pilaantumista,
ympäristön roskaantumista, epäsiisteyttä, yleisen turvallisuuden heikentymistä eikä
haittaa terveydelle tai ympäristölle. (MAL 11 §, MAA 6 §, VNA 800/2010 11 §, JL 13, 15, 16, 17, 72 §, JA 7, 9 §,
YSL 7, 16, 17, 52, 58 §, VNA 713/2014 15 §)

Toiminnanharjoittaja ei saa vastaanottaa alueelle aineita jotka voivat aiheuttaa haittaa tai vaaraa ympäristölle tai terveydelle (esim. öljyt, kemikaalit, roskat, jätteet,
purkujätteet),
Häiriö- ja poikkeustilanteita koskevat lupamääräykset
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8. Päästöjä olennaisesti lisäävän häiriön tai vian sattuessa korjaustoimiin on ryhdyttävä viipymättä. (MAL 11 §, MAA 6 §, VNA 800/2010 12 §, YSL 7, 15, 16, 17, 52 §, VNA 713/2014 15 §, JL 13 §)
Alueella työskentelevällä henkilökunnalla on oltava tiedossaan toimintaohjeet onnettomuus- ja vahinkotilanteiden varalta. (VNA 800/2010 12 §, YSL 7, 15, 52 §, VNA 713/2014 15 §)
Alueella mahdollisesti tapahtuvissa ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavissa
vahinkotilanteissa asianmukaisiin ja tarpeellisiin toimenpiteisiin päästöjen syntymisen, niiden edelleen leviämisen ja enempien vahinkojen estämiseksi sekä ympäristön
tilan ennallistamiseksi on ryhdyttävä välittömästi. (MAL 11 §, MAA 6 §, VNA 800/2010 12 §, YSL 7, 14,
52 §, VNA 713/2014 15 §)

Vähäistä suuremmista polttoneste- ja kemikaalivuodoista ja muista onnettomuuksista, joista saattaa aiheutua ympäristön pilaantumisen vaaraa on ilmoitettava kunnan
ympäristönsuojeluviranomaiselle. Polttoneste- ja kemikaalivuodoista on lisäksi ilmoitettava Lapin pelastuslaitokselle ja Lapin ELY-keskukselle. (MAL 11 §, MAA 6 §, YSL 7, 16, 17, 52,
123, 134 §, VNA 713/2014 15 §)

Toiminnassa on käytettävä parasta mahdollista tekniikkaa ja ulkopuolisten toimijoiden on oltava selvillä lupamääräyksistä ja toiminnasta häiriö- ja onnettomuustilanteissa.
Toiminnan tarkastamista, tarkkailua ja raportointia koskevat lupamääräykset
9. Toiminnanharjoittajan on tarkkailtava toimintansa päästöjä ja ympäristövaikutuksia ja ryhdyttävä tarvittaessa toimenpiteisiin melu- ja pölyhaittojen ehkäisemiseksi.
Mahdollisista toiminnan aiheuttamaa haittaa koskevista yhteydenotoista ja valituksista tulee ilmoittaa Rovaniemen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle viipymättä. (MAL 11 §, MAA 6 §, VNA 800/2010 12 §, YSL 7, 8, 16, 17, 52, 62 §, VNA 713/2014 15 §)
Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa laitoksen toiminnasta. Vuosiyhteenveto
toiminnasta tulee esittää pyydettäessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.
Ympäristönsuojelun yhteenvedon perusteena olevat asiakirjat on säilytettävä vähintään viimeiseltä kuudelta vuodelta viranomaisten nähtäväksi. Vuosiyhteenvedosta
tulee käydä ilmi vähintään seuraavat tiedot:
maa- ja kiviaineksen määrä ja laatu
Muut lupamääräykset
10. Asiattomien pääsy ajoneuvoilla toiminta-alueelle on estettävä lukittavalla puomilla tai muulla vastaavalla järjestelyllä. Toiminta-alueen rakenteiden ja laitteistojen
huollosta ja kunnossapidosta on huolehdittava niin, ettei toiminnasta aiheutuvien
ympäristö- tai terveysvahinkojen riski lisäänny. (MAL 11 §, MAA 6 §, VNA 800/201 12 §, YSL 52, 62 §,
VNA 713/2014 15 §)

Ennen lupa-ajan päättymistä luvanhaltijan on pyydettävä kunnan valvontaviranomaista pitämään alueella lopputarkastus. (MAL 11 §, MAA 6, 7 §)
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11. Ottotoiminnan päätyttyä toiminta-alue tulee maisemoida mahdollisimman hyvin
ympäristöön sopivaksi. Otto-alueen luiskat tulee muotoilla vähintään 1:3 tai loivemmaksi. Ottamisalueelle ei saa jäädä maa-aineskasoja ja tiivistyneet tienpohjat sekä
varastokasojen pohjat tulee pehmentää. Alue tulee metsittää taimettamalla tai luontaisesti taimettumalla ympäristöön sopivaksi.
12. Vakuus
Luvanhaltijan on asetettava 5000 euron vakuus asianmukaisen jätehuollon, tarkkailun ja toiminnan lopettamisen varalta.
Vakuus on asetettava Rovaniemen kaupungin eduksi joko omavelkaisena takauksena, takausvakuutuksena tai pantattuna talletuksena. Takaus on oltava asetettuna kun toiminta
aloitetaan. Vakuuden antajan on oltava luotto-, vakuus- tai muu ammattimainen rahoituslaitos jonka kotipaikka on Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa (YSL 59, 60, 6 §).

RATKAISUN PERUSTELUT
Luvan myöntämisen edellytykset
Toimittaessa tämän päätöksen mukaisesti toiminta täyttää ympäristönsuojelu- ja jätelain sekä niiden perusteella annettujen asetusten vaatimukset eikä toiminnasta aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa terveyshaittaa, merkittävää
ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden
vaarantumista, pohja-, pintaveden tai maaperän pilaantumisen vaaraa. Ei myöskään
aiheudu naapuruussuhdelaissa säädettyä kohtuutonta rasitusta.
Alueella ei ole voimassa asema- tai yleiskaavaa. Länsi-Lapin maakuntakaavassa toiminta-alueelle on osoitettu merkintä maa- ja metsätalousvaltainen alue (MT). Toiminta ei sijoitu kaavamääräysten vastaisesti.
Lupamääräysten perustelut
Lupamääräys 1 määrittää toiminnan laajuuden ja suurimman läjitysmäärän, pintaalan sekä sijoitettavan aineksen laadun.
Eri työvaiheiden päivittäiset toiminta-ajat on määrätty ottaen huomioon toiminnan
sijoittuminen asumattomalle alueella jonka läheisyydessä ei ole häiriintyviä kohteita.
Toiminta alueella on kielletty sunnuntaisin ja arkipyhinä.
Valtioneuvoston asetuksen 800/2010 6 § määrittää vähimmäisvaatimukset meluntorjunnasta. Melua koskevilla määräyksillä varmistetaan, ettei toiminnasta aiheudu ympäristö- tai terveyshaittaa eikä naapuruussuhdelain 17 §:n tarkoittamaa kohtuutonta
rasitusta melusta (lupamääräys 2, 3, 4).
Toiminnalle sallitut melutasot perustuvat valtioneuvoston päätökseen melutason ohjearvoista 993/1992. Ohjearvojen mukaan päiväaikainen (klo 7:00–22:00) melun Apainotettu keskiäänitaso ei saa ylittää ulkona piha-alueella mitattuna lupamääräyksen mukaisia raja-arvoja. Melutason jäädessä alle valtioneuvoston päätöksen ohjearvojen, ei melua yleensä pidetä kohtuuttomana rasituksena eikä terveyshaitan vaaraa
aiheuttavana (lupamääräys 4).
7

Ottaen huomioon toiminnan luonne ja sen sijaintipaikka, ei toiminnasta aiheutuvasta
melusta ennalta arvioiden uskota aiheutuvan naapuruussuhdelain tarkoittamaa kohtuutonta rasitusta tai terveyshaittaa. Em. johdosta toiminnanharjoittajalle ei ole katsottu tarpeelliseksi antaa melun määrää tai sen leviämistä koskevia mittausvelvoitteita. Melun määrää ja leviämistä koskevien selvitysten puuttuessa katsotaan kuitenkin
perustelluksi varata mahdollisuus edellyttää toiminnanharjoittaja selvittämään asiaa
myöhemmin sekä ryhtymään toimenpiteisiin meluhaittojen vähentämiseksi mikäli
siihen ilmenee erityistä tarvetta.
Valtioneuvoston asetuksen 800/2010 4 §:ssä yksilöidään vaatimuksia ilmaan joutuvien päästöjen rajoittamiseksi. Määräykset ovat tarpeen pöly- ja hiukkaspäästöjen
ehkäisemiseksi, leviämisen rajoittamiseksi sekä naapureille aiheutuvan terveys- ja
viihtyvyys ehkäisemiseksi. (lupamääräykset 4).
Toiminnanharjoittajalla on käytettävissään useita vaihtoehtoisia keinoja haitallisen
pölyn määrän vähentämiseksi. Ellei haitallista pölyämistä voida muutoin estää (esim.
kovalla tuulella), tulee toiminta tilapäisesti keskeyttää (lupamääräykset 4).
Valtioneuvoston asetuksen 800/2010 9 § määrittää vähimmäisvaatimukset maaperän ja pohjaveden suojelusta. Polttonesteiden maahan pääsy aiheuttaa maaperän ja
pohjaveden pilaantumista. Polttonesteiden varastoinnilla asianmukaisissa säiliöissä,
säiliöiden sijoituspaikan suojarakenteilla sekä polttonestesäiliöiden teknisillä ratkaisuilla ennalta ehkäistään ympäristön pilaantumista (lupamääräykset 5, 6 ).
Huoltoja ja korjauksia koskevalla määräyksellä vähennetään maaperän ja pohjaveden
pilaantumisriskiä ja haittaa terveydelle tai ympäristölle sekä ehkäistään roskaantumista (lupamääräys 5).
Jätelain mukaan jätteitä on käsiteltävä ja jätehuolto järjestettävä hallitusti ja niin,
ettei niistä aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Jätehuoltoa koskevilla lupamääräyksillä varmistetaan jätteiden lainmukainen ja asianmukainen käsittely sekä ennalta ehkäistään maaperän ja pohjaveden pilaantumista ja terveyshaitan
synnyn vaaraa (lupamääräykset 7 ).
Nopealla häiriötilanteiden korjaamisella vähennetään haitallisia ympäristövaikutuksia
ja ennalta ehkäistään ympäristön pilaantumista. Varautumisella ennalta vahinkotilanteisiin (mm. ohjeistuksen ja tarvittavan välineistön avulla) ja nopealla torjuntatoimenpiteisiin ryhtymisellä ennalta ehkäistään päästöjä ympäristöön ja vähennetään
onnettomuus- ja vahinkotilanteissa syntyviä vahinkoja (lupamääräykset 8 ).
Lupamääräyksellä varmistetaan tiedonkulku viranomaisille ja mahdollistetaan asianmukaisten varotoimenpiteiden toteutuminen sekä torjunta- ja ennallistamistoimenpiteiden toteutuminen ja valvonta tilanteissa, joissa ympäristölle on aiheutunut
tai saattanut aiheutua poikkeuksellisen suurta haittaa (lupamääräys 8 ).
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Toiminnan tarkkailua koskevalla määräyksellä ennalta ehkäistään häiriö- ja vahinkotilanteista aiheutuvaa ympäristön pilaantumista. Raportointia koskevilla määräyksillä
varmistetaan valvontaviranomaisen tiedonsaanti ja helpotetaan luvanvaraisen toiminnan valvontaa. Tietojen perusteella seurataan toiminnan lainmukaisuutta sekä
mahdollista luvan uusimisen tarvetta (lupamääräykset 9 )
Luvanhaltija vastaa, siitä että toimintaa alueella harjoitetaan annetun lupapäätöksen
mukaisesti. Mikäli luvanhaltija ei itse harjoita toimintaa alueella, tulee luvanhaltijan
huolehtia, että kaikkia alueella toimivat tahot ovat tietoisia toimintaa koskevista lupamääräyksistä (lupamääräys 8).
Luvanhaltija on velvollinen ilmoittamaan valvontaviranomaiselle toiminnassa tapahtuvista toiminnan luonnetta olennaisesti muuttavista tapahtumista (lupamääräys).
Luvanhaltijan tulee huolehtia siitä, ettei toiminnan lopettamisen jälkeen toiminnasta
aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, yleisen turvallisuuden heikentymistä, roskaantumista, viihtyisyyden vähentymistä tai muuta yleisen tai yksityisen
edun loukkausta (lupamääräys 10, 11 ).
Toiminta järjestettävä siten että ottamisalue on turvallinen. Määräys on tarpeen työturvallisuuden ja yleisen turvallisuuden vuoksi. Määräyksellä estetään alueella kulkijoille mahdollisesti aiheutuva vaara. (lupamääräys 10 )
Ympäristöluvanvaraisessa toiminnassa on käytettävä parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Velvollisuus käyttää parasta käyttökelpoista tekniikkaa koskee myös jo toimintansa aloittaneita laitoksia ja toiminnanharjoittajan tulee ottaa käyttöön päästöjä vähentävää uutta tekniikkaa, mikäli sellaista on kohtuullisin kustannuksin saatavilla (lupamääräys ).
Toiminnan loputtua on alue maisemoitava ja tämän varmistamiseksi vaaditaan vakuus (lupamääräys 12).

TOIMINNAN ALOITTAMINEN MAHDOLLISESTA MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA
Hakija ei hae toiminnan aloittamista ennen päätöksen lainvoimaisuutta.
MAKSUT JA VAKUUDET
Ympäristölupamaksu on 2040 €.
Maksut määräytyvät ympäristölautakunnan 1.1.2021 voimaan tulleen maaainestaksan ja ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesti.
Vakuus

Vakuus on 5000 euroa
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PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO
Päätöksen voimassaolo
Lupa myönnetään toistaiseksi voimassa olevana.
Lupaa ankaramman asetuksen noudattaminen
Mikäli asetuksella annetaan tätä lupaa ankarampia säännöksiä tai tästä luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkastamisesta, on asetusta tämän luvan
estämättä noudatettava.

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO
Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Päätöksen antopäivä on 9.6.2022.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET
Ympäristönsuojelulaki (527/2014)
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014)
Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (926/2005)
Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920)
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992)
Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta (38/2011)
Jätelaki (646/2011)
Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012)
Ympäristölautakunnan 1.2.2021 hyväksymä ympäristösuojeluviranomaisen taksa

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös

Hakija

Jäljennös päätöksestä
Lapin ELY-keskus ympäristö ja luonnonvarat
Kolarin kunta
Rovaniemen kaupunginterveydensuojeluviranomainen
Ilmoitus päätöksestä
Ilmoitus päätöksen antamisesta toimitetaan niille, joille on erikseen annettu tieto
asian vireilläolosta.
Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla
Päätöksestä ilmoitetaan Kolarin kunnan sähköisellä ilmoitustaululla ja Luoteis-Lappi
sanomalehdessä.
MUUTOKSENHAKU
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Tähän päätökseen ja päätöksen käsittelystä määrättyyn maksuun saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen (YSL 190, 191 §).
Valitusosoitus on pöytäkirjanotteen liitteenä.
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